
Formandsmeddelelse nr.12. 2020 – 08.12.2020. 
 

1. Formanden har sammen med ældrerådsmedlem Jørgen Steen og en 

repræsentant for beboerne den 17.11.2020 deltaget i et møde omkring 

udfordringer ved bl. a huslejefastsættelsen i forbindelse med Ældreboligerne 

i Tuse. 

2. Formanden har på grund af ældrerådsmedlem Helge Olsens sygdom deltaget 

i et møde omkring § 18 midler på Microsoft Team. 

3. Formanden har sammen med repræsentanter fra udsatteråd, handicapråd 

og administrationen deltaget i et inspirationsmøde omkring imødegåelse af 

smittespredning på Microsoft Team. 

Der er efterfølgende udarbejdet en pressemeddelelse som kan tilgåes på 

Holbæk Kommunes hjemmeside og Facebook. 

https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/coronavirus/tre-raad-med-

coronabudskaber/ 

 

4. Formanden har den 02.12.2020 været på ældrecentret Rosenvænget for at 

bese anskaffelser som følge af bevilling af Ældrerådets puljemidler. 

5. Formanden har modtaget en tilbagemelding fra Ældresagen på baggrund af 

det fremsendte materiale i forlængelse af aktindsigt fra Ældresagen 

6. Formanden modtager fortsat henvendelser om, hvilke vilkår der er 

gældende i Holbæk kommune omkring smittebekæmpelse af Covid 19 og 

besøgsrestriktioner, idet der spørges ind til, om der fortsat er udvidede 

besøgsrestriktioner omkring ældre i Holbæk Kommune specielt på 

Tyssingehave. 

7. Formanden har modtaget henvendelser omkring smittetryk i Holbæk 

Kommune – herunder specielt for de ældre medborgere, idet man har 

noteret sig, at der på Facebook gives udtryk for, at det ikke ser så slemt ud. 

8. Formanden har fremsendt et skriftligt høringssvar omkring den kommende 

ældrepolitik i Holbæk kommune. 

9. Formanden har meddelt uddannelseskonsulent Karen Thode Mortensen at 

Ældrerådet vil være repræsenteret med ældrerådsmedlemmerne Johnny 

Petersen og Elsebeth Ensted i aktiviteter omkring de sundhedsfaglige 

uddannelser, herunder praktikuddannelser af sygeplejerskeuddannelsen i 

https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/coronavirus/tre-raad-med-coronabudskaber/
https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/coronavirus/tre-raad-med-coronabudskaber/


Holbæk Kommune. Samtidig er tilkendegivet, at andre medlemmer af 

Ældrerådet stiller sig til rådighed. 

10. Formanden har modtaget en invitation til at deltage i et møde med Faglige 

seniorer den 10.12.2020. 

11. Formanden har modtaget meddelelse om, at brugerrådene ved 

Rosenvænget og Elmelunden vil uddele julegaver til beboerne i 

ældreboligerne den 03.12.2020 og 09.12 2020. 

12. Formanden har modtaget henvendelser om vanskeligheder med at komme i 

kontakt med personer i Holbæk Kommune. Man kan ikke anvende 

telefonslusen ved henvendelse. 

13. Formanden har modtaget henvendelser, hvor der spørges ind til 

vanskeligheder ved parkering for hjemmehjælperne og om det betyder, at 

der fragår tid for de ældre medborgere. 

14. Formanden har modtaget meddelelse om, at det er blevet fremholdt, at 

Ældrerådene ikke kan forudbetale kontingent for 2021 til Danske Ældreråd. 

15. Formanden har modtaget en henvendelse fra administrationen om at Ældre 

og sundhedsudvalget kunne ønske at der blev arbejdet med kultur på 

ældreområdet, og foreslår, at der laves en ”kulturpakke/kulturrygsæk” i 

lighed med den, der findes på børneområdet.  

16. Formanden har erfaret, at Ældre og Sundhedsudvalget ønsker at lempe på  

besøgsrestriktioner – og flytte pårørendebesøg indendørs, hvilket fremgår af 

en artikel den 07.12.2020 i Nordvestnyt.  

Sendes vedlagt. 

17. Formanden har løbende fremsendt nyhedsbreve og andet materiale til 

ældrerådets medlemmer. 

18. Sidste nyhedsbrev: https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-

content/uploads/2020/11/DAE-nyhedsbrev_november_2020.pdf 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune   

Mørkøv den 15.11.2020. 
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