Formandsmeddelelse nr. 5 - maj 2017.
1. Formanden har sammen med de øvrige Ældrerådsmedlemmer deltaget i
Regionsældrerådets temadag den 08.05.2017 omkring Frivillighed.
2. Formanden har deltaget i fødselsdagsfest på Elmelunden den 09.05.2017.
3. Formanden har deltaget i møde om det kommende Ældrerådsvalg sammen med
administrationen og Kirsten, Aage, Jørgen fra Ældrerådet den 10.05.2017
4. Formanden har fortalt om den tidligere pensionisthjælp i Tornved Kommune for
erindringsværkstedet ved Elmelunden den 29.05.2017.
5. Formanden har deltaget i brugerrådsmøde på Elmelunden den 06.06.2017.
Der er store udfordringer omkring den endelige udformning af dagcenter og aktivcenter.
6. Formanden er blevet kontaktet af Centerrådet ved Stenhusbakken omkring Ældrerådets
bevilling til frivilligarbejde i forbindelse med brugerrådene.
7. Formanden er blevet kontaktet af en pårørende omkring behov for cykler til de ældre på
Stenhusbakken.
8. Formanden har siden sidste ældrerådsmøde modtaget flere henvendelser omkring
”pakkeordningen” i forbindelse med servicering af de ældre i hjemmeplejen. Der er blevet
fremholdt udfordringer i forbindelse med ordningen – især for personalet men også for de
ældre.
Samtidig har formanden i forbindelse med, at der i dagspressen har været bragt
læserbreve omkring personalets ugunstige arbejdsvilkår, der betyder, at personalet ikke
kan nå sit arbejde indenfor den afsatte tid, modtaget ganske skarpe
bekymringshenvendelser. Henvendelserne drejer sig generelt om de ældre borgere nu
også får den hjælp de er visiteret til men også personalets arbejdssituation.
9. Formanden har fået flere henvendelser i forbindelse med den foreslåede stigning i
madpriser på Holbæk kommunes plejecentre. Formanden har i denne forbindelse fået
tilsendt konkrete opgørelser over, hvad stigningen i madpriser, el, varme, licens etc.
betyder for de ældre. Dokumentationen viser, at der er meget lidt tilbage for den ældre
efter en mulig prisstigning.
10. Formanden har i forlængelse af Nordvestnyts artikelserie ”Velfærdstjek” om den offentlige
velfærd i Holbæk Kommune fået flere henvendelser om Ældrerådet nu også er
opmærksomme på om de vedtagne kvalitetsstandarder overholdes.
11. Ældrerådet har modtaget henvendelse fra et firma Powercare, der ønskes en dialog med
Holbæk Kommune/Ældrerådet om behovet for et uvildigt tilsyn af ældreområdet og
mulighederne for at indlede et samarbejde på dette område.
12. Ældrerådet har modtaget nyhedsbreve og diverse skrivelser fra Danske Ældreråd.
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