
Formandsmeddelelse nr. 2 -  februar 2018. 

1. Formanden har deltaget i møde med Faglige Seniorer den 15.01.2018.. 

2. Formanden har deltaget i Regionsældrerådets konstituerende møde den 17.01.2018. Der 

er fremsendt referat fra mødet til Ældrerådets medlemmer. Formanden blev indvalgt i det 

nye Forretningsudvalg for Regionsældrerådet i Region Sjælland. 

3. Formanden har den 23.01.2018 deltaget i brugerrådets Nytårskur på Rosenvænget, 

Mørkøv. 

4. Formand, næstformand og kasserer har afholdt møde den 26.01.2018. Der er fremsendt 

referat fra mødet. En del af mødets punkter vil blive taget op på Ældrerådsmødet den 

07.02.2018. 

5. Ældrerådet har modtaget indbydelse til at deltage i arrangement om demens tilrettelagt af 

Ældresagen. 

6. Formanden har deltaget i brugerrådsmøde den 06.02.2018 på Elmelunden. 

7. Merete Carlsen har den 29.01.2018 meddelt, at hun ønsker at udtræde af Ældrerådet af 

personlige årsager.  

Som suppleant i Ældrerådet indtræder Helge Olsen, Knabstrup. 

8. Hanne Cold er den 25.01.2018 afgået ved døden. Familien meddeler, at bisættelse skal find 

sted den 09.02.2018 kl. 12.00 fra Tveje Merløse Kirke. 

Som suppleant indtræder Jørgen Steen, Tuse. 

9. Der er modtaget en indkaldelse fra Danske Ældreråd om afholdelse af 

repræsentantskabsmøde den 07.05.2018 i Nyborg. 

Link: https://mailchi.mp/6efca228fd0e/pwrz2m41wo-3239481?e=d785ff3075 

10. Der er modtaget en invitation til Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference den 

08.05.2018 i Nyborg.  

Link: https://mailchi.mp/36ef946cc4ae/cl5024zwdg-3239433?e=d785ff3075 

11. Johnny og Elsebeth har udarbejdet oplæg om sundhedspolitiske problemstillinger. 

Skrivelsen tages op på mødet den 07.02.2018. 

Skrivelsen fremsendes særskilt. 

12. Formanden har modtaget henvendelser omkring vanskeligheden ved at rekruttere frivillige 

til ældrepolitiske aktiviteter. 

13. Formanden har modtaget henvendelser omkring muligheden for madproduktion på de 

eksisterende plejecentre. 

14. Formanden har modtaget henvendelser omkring flytning af dagcenteraktiviteter fra 

Rosenvænget til Elmelunden. 

15. Formanden har modtaget henvendelse om status på byggeri af mellemgang mellem det 

nye og ældre Elmelunden – samt status i forbindelse med etablering af aktivmuligheder på 

det ældre Elmelunden. 

16. Formanden har modtaget henvendelser om at deltage i forskellige brugerrådenes 

Årsmøder. 

https://mailchi.mp/6efca228fd0e/pwrz2m41wo-3239481?e=d785ff3075
https://mailchi.mp/36ef946cc4ae/cl5024zwdg-3239433?e=d785ff3075


17. Formanden har fra formanden for Brugerrådet Rosenvænget modtaget en orienterende 

skrivelse til administrationen omkring flytning af dagcenter fra Rosenvænget til Elmelunden 

og etablering af faciliteter for dagcenteraktiviteter på det nye Elmelunden. 

18. Formanden har modtaget meddelelse om, at Holbæk Kommune har fået tildelt 6.312.000 

kr om året af finanslovens bevilling på 0.5 mia. til bedre bemanding i hjemmeplejen og på 

plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. 

Link: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2018/februar/~/media/Filer%20-

%20dokumenter/Bemandingsmidler-kommune-fordeling-

2018/NOTAT%20Oversigt%20fordeling%20af%20midler%20til%20bedre%20bemanding%2

0i%20hjemmeplejen%20og%20på%20plejehjem%20plejecentre%20og%20friplejeboliger.p

df. 

 

 

Steen-Kristian Eriksen 

Mørkøv den 06.02.2018.  

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2018/februar/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Bemandingsmidler-kommune-fordeling-2018/NOTAT%20Oversigt%20fordeling%20af%20midler%20til%20bedre%20bemanding%20i%20hjemmeplejen%20og%20på%20plejehjem%20plejecentre%20og%20friplejeboliger.pdf
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2018/februar/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Bemandingsmidler-kommune-fordeling-2018/NOTAT%20Oversigt%20fordeling%20af%20midler%20til%20bedre%20bemanding%20i%20hjemmeplejen%20og%20på%20plejehjem%20plejecentre%20og%20friplejeboliger.pdf
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2018/februar/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Bemandingsmidler-kommune-fordeling-2018/NOTAT%20Oversigt%20fordeling%20af%20midler%20til%20bedre%20bemanding%20i%20hjemmeplejen%20og%20på%20plejehjem%20plejecentre%20og%20friplejeboliger.pdf
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2018/februar/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Bemandingsmidler-kommune-fordeling-2018/NOTAT%20Oversigt%20fordeling%20af%20midler%20til%20bedre%20bemanding%20i%20hjemmeplejen%20og%20på%20plejehjem%20plejecentre%20og%20friplejeboliger.pdf
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2018/februar/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Bemandingsmidler-kommune-fordeling-2018/NOTAT%20Oversigt%20fordeling%20af%20midler%20til%20bedre%20bemanding%20i%20hjemmeplejen%20og%20på%20plejehjem%20plejecentre%20og%20friplejeboliger.pdf

