Formandsmeddelelse nr. 8 - september 2016.

1. Formanden har deltaget i Regionsældrerådets forretningsudvalgsmøde den 16.08.2016.
2. Formanden har deltaget i udvidet bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd i Nyborg den
17.08.2016 og 18.08.2016. Referat fra mødet vil kunne findes på Danske Ældreråds
hjemmeside under bestyrelsesmøder. Specielt blev Danske Ældreråds visionspapir:
”Holdning til ældrepolitiske områder” - drøftet, ligesom der var en tilbagemelding fra
Regionsældrerådene og en gennemgang af de kommunale budgetter.
3. Formanden har den 30.08.2016 deltaget i Danske ældreråds formands- og
næstformandsmøde i Næstved. Emnerne var: De ældrepolitiske udfordringer i
kommunerne og drøftelse af Dansk Ældreråds visionspapir: Holdninger til ældrepolitiske
områder.
4. Formanden har deltaget i møde om budget 2017 på Kuben, Seminarieparken den
01.09.2016. På mødet blev Ældrerådet miskrediteret og irettesat fra politisk hold for at
pege på mulige besvarelser i en klemt budgetsituation.
5. Formanden har deltaget i brugerrådsmøde på Elmelunden den 06.09.2016.
6. Formanden har modtaget invitation til høstfestarrangement på Elmelunden den
13.09.2016. Karen Schur vil holde høsttalen.
7. Der er fremsendt invitation til møde om etablering af centerråd den 29.09.2016.
8. Formanden har fremsendt Ældrerådets høringssvar omkring Holbæk Kommunes
trafiksikkerhedsplan til Holbæk Kommune.
9. Formanden har fremsendt notat/høringssvar omkring madproduktion til Holbæk
Kommune.
10. Formanden har deltaget i arbejdet omkring udformning af høringssvar til budget 2017 og
overslagsårene. Endelig beslutning om høringssvar foretages på Ældrerådsmødet den
07.09.2016.
11. Formanden har haft drøftelser med administrationen om processen frem mod indsendelse
af projekt Værdighedsgaranti 2017.
12. Formanden har modtaget henvendelser om, hvorfor man ikke kan se de høringssvar og
læserbreve Ældrerådet udformer.
13. Formanden har modtaget henvendelser, der kritiserer Ældrerådet for manglende synlighed
– men også for, at Ældrerådet er administrationens forlængede arm og politikernes
håndgangere, og at vi ikke forsvarer de ældres interesser.
14. Formanden har modtaget en række henvendelser omkring budgetsituationen i Holbæk
Kommune.
15. Formanden har – på baggrund af forespørgsler fra ældre gigtplagede ældre – spurgt til
varmtvandsbassinnets indretning og størrelse i Holbæk Sports-by. Det er oplyst, at

varmtvandsbassin vil blive på 15 kvadratmeter – og vil følge kravene til
varmtvandsbassinner.
16. Formanden har modtaget henvendelse om manglende GPS adresse på plejecentret
Elmelunden. Der henvises i GPS til Elmelunden, Holbækvej og ikke Lunderosevej 5 Jyderup.
17. Der er arrangeret et spise sammen arrangement den 31.09.2016 på Elmelunden mellem
Brugerrådet og flygtninge bosiddende på ældrecentret Elmelunden. Der udtrykkes
tilfredshed med tovholder – ligesom man finder, at tilstedeværelsen af flygtninge sker
uden problemer og mislyde.
18. Formanden modtager fortsat henvendelser fra beboere i ældreboligerne på Rosenvænget
og Elmelunden, der spørger om, hvornår der ”sker noget” i forbindelse med ombygning af
ældreboligerne, og om de ældre vil blive medinddraget omkring udforming af nye
ældreboliger.
19. Formanden har som formand for Regionsældrerådet måttet aflyse temadagen omkring
frivillighed pga. udfordringer omkring tilvejebringelse af indledere til temadagen.
20. Formanden har modtaget forespørgsler omkring situationen på Stenhusbakken.
Henvendelserne drejer sig om, hvornår Plejehotellet kan forventes at stå færdigt, men også
om de fremtidige planer med Stenhusbakken.
21. Ældrerådet har modtaget invitation til at deltage i arrangement omkring madproduktion i
Holbæk Kommune den 19.09.2016 sammen med Byrådet.
22. Ældrerådet har modtaget diverse skrivelser fra Danske Ældreråd, herunder tilmelding til
temaarrangement omkring det kommende ældrerådsvalg i Næstved.
23. Der har fra endnu en byrådspolitiker været ytret ønske om, at Byrådet sammen med
Ældrerådet kunne besøge og få en orientering om plejehotellet på Stenhusbakken.
Steen-Kristian Eriksen
06.09.2016

