Formandsmeddelelse 1. Januar 2019.
1. Formanden har den 17.12.2018 deltaget møde i Regionsældrerådets forretningsudvalg.
2. Formanden har den 03.01.2019 deltaget i Regionsrådets nytårskur.
3. Formanden har sendt nytårshilsner til Kommunalbestyrelsen, administrationen og til de
aktive centre. Formanden har modtaget flere tilbagemeldinger i form af nytårshilsner til
ældrerådet, hvor man samtidig udtrykker ønske om, at det gode samarbejde må fortsætte i
2019.
4. Formanden har modtaget henvendelser omkring manglende tilbagemeldinger fra Holbæk
Kommune, når der bliver skrevet til Kommunen. Det fremholdes, at man ikke altid ved, om
Kommunen har modtaget henvendelsen.
5. Formanden har modtaget henvendelser omkring de fremtidige vilkår for
frivillighedsarbejdet specifikt i Jyderup. Der udtrykkes usikkerhed om, hvor
frivilligaktiviteter kan og vil finde sted under renovering og ændring af bygningsmassen på
det gamle Elmelunden. Der fremlægges ønsker om et informationsmateriale, der fortæller
om hvad der skal ske, og hvornår.
6. Formanden har modtaget henvendelse om opstilling som kandidat til Danske Ældreråds
bestyrelse.
7. Formanden har fremsendt invitation til møde med de ældrepolitiske organisationer i
Holbæk Kommune, og har modtaget tilbagemeldinger om deltagelse i arrangementet.
8. Formanden har modtaget henvendelser om, hvad en reduktion af puljemidlerne til fremme
af frivillig aktiviteter ved brugerrådene vil betyde – og om et manglende tilskud fra
puljemidlerne kan kompenseres via § 18 midlerne.
9. Der har ikke været indkaldt til møde med Ældre og Sundhedsudvalget omkring den
fremtidige anvendelse af puljemidlerne.
10. Det er ikke givet en tilbagemelding omkring tidspunkt for fremvisning af Sportsbyen.
11. Ældrerådet har modtaget invitation til en information et projekt om en højskole til yngre
mennesker med demens.
12. Formanden er blevet bedt om at holde et oplæg om ældrerådsarbejdet og afgivelse af høringssvar
på Elisabethcentret den 07.02.2019 kl. 16.00 for Hjerteforeningen.

13. Formanden har modtaget t henvendelser om refundering af udgifter i forbindelse med
anvendelse af akutfunktionen i Holbæk Kommune.
14. Formanden har modtaget henvendelser om Ældrerådets muligheder for at fremme en god
sundhedspolitik for ældre medborgere.
15. Formanden har modtaget flere henvendelse om rigtigheden af, at hverdagen for ældre, der
modtager hjælp fra Kommunen ikke svarer til kvalitetsstandardernes rettigheder.
Det drejer sig om omfanget af hjælp, tand- og mundhygiejne, døgnrytme i forbindelse med
spisning, tilstedeværelse af sikre ordninger i forbindelse med hjemskrivning fra sygehus.
16. Formanden modtager fortsat henvendelser i forbindelse med at Klippekortordningen ikke
har været anvendt i fuld omfang.

17. Formanden modtager fortsat mange forundrede henvendelser om kommunen fuldstændig
overser de ældre, samtidig med, at der bliver spurgt ind til, hvad det betyder for en tryg
fremtid for de ældre, hvis de glemmes i kommunens ”bevidsthed”.
18. Formanden har modtaget en ansøgning om bevilling af puljemidler fra Brugerrådet ved
Elisabethcentret. Ansøgningen lyder på 14.400 kr i tilskud til fællesspisninger gennemført i
2018.
Formandsskabet har truffet beslutning om at imødkomme ansøgningen, idet ansøgningen
følger de af Ældrerådet besluttede vilkår for bevilling af puljemidler.
Endvidere følger beslutningen vedtagelsen på Ældrerådets møde den 12.12.2018 om, at
formandsskabet er bemyndiget til at behandle ansøgninger, der er indsendt efter den
12.12.2019 men før årsskiftet
19. Formanden har videresendt diverse modtagne elektroniske henvendelser.
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