Formandsmeddelelse nr. 7 - juli 2016.

1. Formanden har deltaget i møde om synlighed i lokale medier den 08.06.2016 i Rotationshallen, Holbæk.
2. Formanden har deltaget i Folkemødet på Bornholm i dagene fra den 16.06 til den
19.06.2016.
3. Formanden har deltaget i orientering om Sportsbyen den 20.06.2016 hos Kullegaardarkitekterne.
På mødet blev projektet omkring Sportsbyen gennemgået og tekniske detaljer drøftet.
4. Ældrerådet har den 24.06.2016 – som en udløber af det orienterende møde den
20.06.2016 på Kanalgården, Holbæk - deltaget i drøftelse af Sportsbyens arkitektur og
påtænkte aktiviteter. Herunder blev varmtvandsbassin, køkken. udearealer,
tilgængelighed samt Ældrerådets inddragelse i processen vendt.
5. Ældrerådet i Holbæk kommune havde den 24.06.2016 besøg af Odsherreds Ældreråd, som
fik en orientering om Plejehotellet ved leder af sundhed og træning Camilla Hove Lund og
efterfølgende en rundvisning på Stenhusbakken.
6. Formanden har sammen med næstformanden den 28.06.2016 deltaget i arrangement
omkring frivilligt arbejde i forbindelse med det nye plejecenter i Tølløse.
7. Formanden har den 17.07.2016 deltaget i arrangement omkring krondiamantbryllup for Kaj
og Nancy Nitschke, Elmelunden i Jyderup.
8. Formanden har den 01.08.2016 – sammen med Jørgen, Kirsten og Axel deltaget i et 25 års
jubilæumsarrangement for Mette Fink Bendtsen i Byparken, Svinninge.
9. Formanden har den 02.08.2016 deltaget i brugerrådsmøde på Elmelunden.
10. Formanden har den 03.08.2016 deltaget i brugerrådsmøde på Rosenvænget.
11. Formanden har den 08.08.2016 deltaget velkomstarrangement for den nye leder af
plejecentret Elmelunden - Mette Fabian Thomsen.
12. Formanden i begyndelsen af juli måned fremsendt en beskrivelse af de gennemførte
budgetreduktioner i forbindelse med budgetramme for 2016.
Beskrivelsen indeholder endvidere de elementer, der blev taget ud af
budgetreduktionsforslaget.
Skrivelsen er foranlediget af en række henvendelser omkring, hvad der egentlig blev det
endelige resultat.
Skrivelsen er bl. a. sendt til brugerråd og bruger-pårørende råd, ældreorganisationer og
andre interesserede i Holbæk kommune
13. Ældrerådet har ved brev af 3 august modtaget en orientering om, at der er høring om
Holbæk kommunes budget for 2017 til 2020. Der er inviteret til borgermøde. den 01.
09.2016 fra kl 19.00 – 21.00 på Kuben, Seminarieparken, hvor budgetmateriale vil blive
uddybet og der vil blive givet mulighed for at stille spørgsmål vedrørende budget.

14. Formanden har, fra formanden for bruger-pårørenderådet Dorthe Hendrich ved
plejecenter Fjordstjernen, modtaget en henvendelse, hvor der spørges til, hvordan de
beboere, som er blevet bevilget plejehjemsplads af Holbæk kommune og har ’valgt’ at bo
på Fjordstjernen, vil få andel og glæde af kommunens del af ældremilliarden, på lige fod
som alle andre ældre plejekrævende pensionister i kommunen?
15. Formanden har modtaget henvendelser fra beboere i ældreboligerne på Rosenvænget og
Elmelunden, der spørger om, hvad den gruppe, der har gået rundt på centrene skulle. Der
er overfor beboerne blevet oplyst, at der er givet grønt lys fra Landsbyggefonden – og at
ombygning af de tidligere plejeboliger nu skal i gang.
På given foranledning har jeg fået følgende underretning. Der ikke er givet tilsagn fra
Landsbyggefonden, men sagen er i gang med at blive behandlet. Samtidig er det korrekt, at
der er blevet afholdt et møde før sommerferien mellem Domea, Holbæk kommune og
arkitekterne , der er med i projektet. Byggeriet forventes igangsat sommeren 2017 og vil
tage et år.
Der foreligger ikke oplysninger om, på hvilken måde det kommende dagcenter på
Elmelunden vil indgå i processen og tage sin form.
16. Formanden har fra Dialog Holbæk, Holbæk by lokalforum ved Stig Elliot Nygaard og Røllike
Meinild modtaget en folder, der beskriver, hvad Dialog Holbæk står for. Samtidig
tilkendegiver Dialog Holbæk en interesse i at afholde møde, hvor det kan afklares på hvilke
måder og områder Dialog Holbæk kan indgå i et samarbejde med Ældrerådet.
17. Formanden har tilmeldt sig bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd den 17.08 og 18.08.2016
på Nyborg Strand.
18. Der er indkaldt til møde i Forretningsudvalget for Regionsældrerådet i Region Sjælland den
16.08.2016 i Sorø.
19. Formanden har tilmeldt sig formands- og næstformandsmøde i Danske Ældreråd den
30.08.2016 i Næstved.
20. Ældrerådet har modtaget diverse skrivelser fra Danske Ældreråd, herunder tilmelding til
temaarrangement omkring det kommende ældrerådsvalg i Næstved.
21. Der har fra en byrådspolitiker været ytret ønske om, at Byrådet sammen med Ældrerådet
kunne besøge og få en orientering om plejehotellet på Stenhusbakken.
22. På Holbæk kommunes hjemmeside meddeles, at koncerndirektør Kenn Thomsen 25 års
jubilæum markeres ved en reception den 12.08.2016 fra kl. 13.30 – 16.00 på Kanalgården.
Venner, samarbejdspartnere og kolleger er velkomne.
Steen-Kristian Eriksen
09.08.2016

