Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune
Tid:
Sted:

Onsdag den 02.08.2017 l. 10.00– 14.00
Friplejehjemmet Fjordstjernen, Isefjords Alle 27, 4300 Holbæk
samt
Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Der serveres en let frokost på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk kl. 12.00

Fraværende:
Ingen
10.00 – 10.15
Ankomst og morgenkaffe
10.15 -11.45
Rundvisning og orientering om friplejehjemmet Fjordstjernen ved direktør Majbritt Nyholm.
12.00 – 14.00
Ældrerådet afholder ældrerådsmøde på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Ældrerådsmøde
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat fra 07.06.2017
Referat godkendt med følgende kommentar: Ved mødet den 7/6 var Jens Aage ikke
fraværende - han havde meldt afbud.
Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
Orientering fra næstformand
Kirsten var blevet fejlciteret i en artikel i Nordvestnyt og kom med den korrekte forklaring til rådet.
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Orientering fra kasserer
Enkelte medlemmer mangler at få udbetalt refusion for udlæg i forbindelse med seneste
diætudbetaling.
4. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Aage:
-

-

-

§ 18 samarbejdsaftaler, der udløber i år?
Christina Hvalsø oplyser, at det ikke vil være muligt at forlænge eksisterende aftaler,
da der planer om at revidere det gældende administrationsgrundlag. Brugerråd og
andre frivillige foreninger opfordres derfor til at søge puljen ved de normale
ansøgningsrunder for 2018.
Ældrerådets 200.000 kr. pulje?
Der er stadig 100.000 kr. tilbage. Administrationen skal tage initiativ til at sende
besked til brugerrådene om muligheden.
Opfølgning på 500.000 kr. puljen?
Den har Steen-Kristian styr på. Der er sendt besked til brugerrådene om midlerne og
der følges op på, om de enkelte brugerråd anvender pengene – eller de skal overgå til
andre brugerråd.

Jean:
Fremlægger plejecentrene Elmelundens og Samsøvejs planer for anvendelse af de tildelte midler.
Der er tilfredshed med forslagene og plejecentrene arbejder videre med at realisere de ting, der er
muligt inden for beløbsgrænsen.
Endvidere fortæller Jean, at hun ofte hører om negative konsekvenser ved de kommunale
besparelser. Hun frygter for fremtiden, når der bliver flere ældre til færre ressourcer. Så er det
vigtigt med et godt dokumentationsgrundlag, der kan sikre en korrekt visitation.
5. Orientering fra administrationen
Punktet er udsat til næste møde.
6. Det kommende Ældrerådsvalg 2017.
Der skal i 2017 afholdes Ældrerådsvalg enten som brevvalg eller som fremmødevalg – efter
aftale med Byrådet.
Byrådet har besluttet at godkende Ældrerådets vedtægtsforslag til en samarbejdsaftale
med Ældrerådet. Ældrerådsvalget skal herefter foregå ved fremmødevalg.
Forinden ældrerådsvalget vil der skulle foregå en proces med valgets tilrettelæggelse,
indhentning af kandidatemner, informationsaktiviteter etc
Der har været gennemført flere møder og udformet materiale om afholdelse af
Ældrerådsvalget 2017 og drøftet løsningmuligheder af forskellige udfordringer.
Til hjælp ved gennemførelse af Ældrerådsvalget er i Chefkonsulent Palle Kristensen fravær
udpeget Chefkonsulent Christiane Bech Hansen og Frivillighedskoordinator Christina
Hvalsø Hansen.
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Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter hvilke aktiviteter Ældrerådet skal gennemføre som forberedelse af det
kommende Ældrerådsvalg samt uddelegere opgaver i forlængelse af drøftelsen.
Valgbokse: Vej og Park står for fremstilling og opsætning.
Opstillingsmøder: Alle brugerråd med undtagelse af Orø har sagt ok for møder. Planen er klar.
Kandidater som ikke melder sig til møderne: Skal have mulighed for at kontakte administrationen for et
personligt møde, hvor vedkommende kan orienteres og udfylde de relevante formularer. Disse lægges også
på hjemmesiden.
Diæter til valgtilforordnede? Ældrerådets forventning er, at Ældrerådsvalget betragtes som et valg på lige
fod med kommunal- og regionsrådsvalg, og at de derfor får diæter og mad. Dette afklares af det
administrative valgteam.
Tilforordnede:
- Ældrerådet ønsker en liste over, hvor mange tilforordnede der skal findes til de enkelte
stemmesteder.
- Alle kandidater samt det nuværende Ældreråd forventes at deltage som tilforordnede på valgdagen.
- Ældrerådet vil selv udpege de 15 valgstyrere.
- OBS! Ny valglov er trådt i kraft siden forrige valg. Vejledningen for 2017 skal opdateres senest til
oktober.

7. Eventuelt
Næste møde den 6/9 2107 afholdes kl. 09.00-13.00 på Kanalstræde – bemærk ændret
tidspunkt

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Formand

Evt. afbud til
Steen-Kristian Eriksen, formand for Ældrerådet i Holbæk Kommune
tlf: 31403341
tlf: 59275836
eller på e-mail: eriksen4440@gmail.com
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