Referat ÆLDRERÅDSMØDE
Tid:
Sted:

Onsdag den 12.8.2015 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 1A

Fraværende: Karen Schur
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Christina Bech Hansen deltager i stedet for Karen Schur.
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt, forudsat Jens Aage Andersen ingen indvendinger har. Han har ikke
modtaget referatet.
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Som supplement til den skriftlige formandsmeddelelse orienterede formanden om at han har
fået en forespørgsel om der er nogle, der vil medvirke med DR? Ingen ønskede at deltage.
Jævnfør formandsmeddelelsens pkt. 2 har formanden svaret, at Ældrerådet ikke har
modtaget kommunikationsundervisning i forbindelse med tackling af kommunale
problemstillinger
Jens Aage Andersen spurgte, om regeringen havde afskaffet ældremilliarden? Det skulle den
ikke være
Kirsten Ø. Thomasen orienterede om, at borgmesteren er inviteret til at deltage på
Ældrerådsmødet i december. Kirsten Ø. Thomasen har i forbindelse med et møde i
Ældresagen orienteret om at Ældrerådet ikke tager sig af enkeltsager. Ift. den ikkefungerende elevator på Tølløse Station, kan det evt. blive taget med under fremkommelighed
i Holbæk Kommune.
Ældrerådet drøftede deres deltagelse i møder med foreninger. Som udgangspunkt kan
Ældrerådet ikke deltage i møder under alle foreninger. Det blev besluttet, at deltage i
ældresagens møde d. 10/11 såfremt det er med Ældresagen for hele Holbæk Kommune.
Erik Vester foreslog, at udvide muligheden for at modtage diæt, når medlemmerne deltager i
et møde. Det blev besluttet, at fastholde de nuværende retningslinjer, men man kan evt. lige
opsummere den kommende måneds diætmøder til hvert møde.
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5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jørgen Steen orienterede om at han havde fået en henvendelse vedr. forbindelsesstien på
Elmelunden. En henvendelse som også er sendt til Pernille Kruse. Jean Petersen orienterede
om, at der er meget fokus på bemanding på plejehjem i hele landet - hvad sker der. Der er
spænding om finansloven.
Klaus Nikolaisen orienterede om at man afventer svar fra Indenrigsministeriet i forhold til
forsikring af frivillige.
6. Orientering fra administrationen
Christina Bech Hansen orienterede om, at de aktive centre på Møllevang og Åvang hver har
fået en rickshawcykel. Og at side-by-side cyklerne er oprettet i bookingsystemet.
7. Boligstrategi på ældreområdet
Der gives en orientering om den aktuelle og fremtidige status på boligstrategiområdet ved
Christina Bech Hansen.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om de seneste aktuelle initiativer og drøfter det fremtidige arbejde
omkring boligstrategien i forlængelse af orienteringen.
I forhold til Elmelunden orienterede Christina Bech Hansen om at det skyldes en
misforståelse, at forbindelsesstien på Elmelunden endnu ikke er påbegyndt. Stien kommer
inden for kort tidshorisont. Vejdirektoratet har afvist, at sætte skilt op på Skovvejen, som
viser ind til det nye plejecenter. Der vil blive taget kontakt til vejdirektoratet for at få
beslutningen omstødt. Samtidig undersøges muligheden for at gøre noget andet.
Byggeriet af det nye plejecenter på Samsøvej forløber planmæssigt. Erfaringerne fra
flytningen til Elmelunden vil blive inddraget ifm. flytningen til Samsøvej.
Kvadratmeterprisen er stort set den samme andre steder.
Byggeriet af det nye plejecenter i Tølløse forløber også planmæssigt.
M2-prisen er stort set den samme på de nye plejecentre.
8. Høringssvar vedrørende udbud af befordring af visiterede borgere.
Holbæk kommune har sendt et udkast til udbudsmateriale i høring, der skal sikre en god
aftale, som tager hensyn til borgernes specielle behov for blandt andet tryghed og
stabilitet.
Høringsområdet omfatter et udbud af befordring for visiterede borgere, der
lovgivningsmæssigt er berettiget til befordring, og som er tilknyttet til kommunens aktive
centre.
Materialet findes på kommunens hjemmeside, og kan findes ved at følge dette link:
http://holbaek.dk/erhverv/udbud/aktuelle-udbud/hoering-vedr-udbud-af-befordring-afvisiterede-borgere/?utm_source=Aktuelle+udbud&utm_campaign=d7521472f8RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_97dfd4318b-d7521472f8189947461
Forslaget sendes i høring til mandag den 17 august 2015.
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Det indstilles, at
Ældrerådet vurderer det offentliggjorte udbudsmateriale, og drøfter afgivelse af
høringssvar.
Medlemmerne syntes, at det var uoverskueligt og svært materiale. Det blev besluttet, at
formanden formulerer udkast til høringssvar.
9. Høringssvar vedrørende lokalplanforslag 19.07 plejecenter ved Sønderstrupvej, Tølløse
med tilhørende kommuneplantillæg nr. 20
Holbæk kommune har sendt et forslag til lokalplanforslag 19.07 Plejecenter ved
Sønderstrupvej, Tølløse med det dertil hørende kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig
høring.
Forslaget muliggør etablering af et plejecenter på Sønderstrupvej i den sydlige del af
Tølløse, mens lokalplanen fastlægger retningslinier for områdets udbygning bl.a. med
henblik på at sikre at plejecentret opføres i en skala tilpasset omgivelserne og sikre
offentlig adgang til rekreative grønne områder og stier.
Materialet findes på kommunens hjemmeside, og kan findes ved at følge dette link.
http://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/by-og-landskab/2015/lokalplanforslag1907-i-hoering/
Forslaget er i høring til torsdag den 03.september 2015.
Der indstilles, at
Ældrerådet vurderer det offentliggjorte udbudsmateriale, og drøfter afgivelse af
høringssvar.
Ældrerådet har ingen kommentarer til lokalplanen. Det blev besluttet, at Kirsten Ø.
Thomasen og Steen-Kristian Eriksen formulerer udkast til høringssvar.
10. Eventuelt
Der blev spurgt til nye møbler på det nye Elmelunden? Christina Bech Hansen oplyste, at der
var kommet nogle nye møbler, de sidste møbler kommer omkring d. 1. oktober.
Jean Petersen, Klaus Nikolaisen og Erik Vester melder afbud til næste ældrerådsmøde.
Møde d. 10/9: Jørgen Steen, Jens Aage Andersen, Kirsten Ø. Thomasen og Steen-Kristian
Eriksen deltager.
Møde d. 8/10: Jens Aage Andersen, Erik Vester, Jørgen Steen, Aage Jelstrup deltager.
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