Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

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

Onsdag den 06.09.2017 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Der serveres en let frokost
Fraværende: Afbud fra Jørgen Steen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat
referatet er godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
Orientering fra næstformand
Der er afholdt orienteringsmøde i aktivitetshuset i Tølløse igår – Kirsten fik opstillet 2
kandidater.
Orientering fra kasserer
Erik henstiller til at vi udskyder aflevering og kontrollering af diætsedler til jul.
5. Orientering fra administrationen
Ingen bemærkninger
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6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet.
Jean: Der har været afholdt integrationsmøde. Jean var forhindret i at deltage.
Klaus har deltaget på brugerrådsmøde ude på Mårsøcentret, hvor der var stor fokus på
arealoptimeringen.
Der har været afholdt orienteringsmøder på Elisabethcentret og Stenhusbakken. Der blev i alt
opstillet 5 kandidater til Ældrerådsvalg.
Aage oplyser, at besøgende til cafeen på Lersøcentret er faldet fra 12 borgere til kun 7
borgere.
Samtidig oplyser Aage, at de 10.000 kr. som Lersøcentret har modtaget vil blive brugt til ”spis
sammen”.
Aage giver udtrykt for, at han synes det er ærgerligt, at deres §18 samarbejdsaftale er
ophørt, da han synes det fungerede rigtigt godt. Thomas oplyser, at man i forlængelse af
besparelserne i Holbæk Kommune er nødt til at kigge hele vejen rundt. Thomas tager det
med tilbage og undersøger sagen.
Generelt oplever ældrerådets medlemmer at borgerne ønsker mere fokus på synlighed, at
ældrerådet bliver mere synlige og viser hvad deres budskab er, hvad ældrerådet arbejder
med. Borgerne efterspørger også til ældrerådets hjemmeside, nogle mere uddybende
referater, hvad kan man bruge ældrerådet til.
7. Budget 2018 og overslagsårene.
Den 01.09.2017 blev budgetmaterialet for budget 2018 og overslagsårene fremlagt.
Ældrerådet skal afgive høringssvar til budgetmaterialet.
Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richellieu vil redegøre for materialet specielt med
relation til Ældreområdet i Holbæk Kommune ligesom ledere for de enkelte områder vil
redegøre for det fremlagte materiale på deres ansvarsområder.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager information om budgetmaterialet
og drøfter hvilket høringssvar Ældrerådet skal afgive
samt nedsætter en gruppe til formulering af høringssvaret.
Budgetmaterialet er blevet drøftet på mødet og på baggrund af det udarbejder ældrerådet et
høringssvar.

8. Eventuelt

Med venlig hilsen

Steen-Kristian Eriksen
Formand

Evt. afbud til
Ældrerådet, Holbæk

Mette Frantzen, Administrativ medarbejder
Tlf: 72365123 eller på e-mail: mefre@holb.dk
eller
Thomas de Richellieu, Chef for Aktiv Hele Livet
Tlf: 72366444 eller på e-mail: tdpr@holb.dk

Ældrerådet, Holbæk

