Referat til ÆLDRERÅDSMØDE
Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune

Tid:
Sted:

Onsdag den 13.03.2019 kl. 10.00 – 14.00
Elisabethcentret
Carl Reffsvej 2
4300 Holbæk

Der serveres en let frokost
Fraværende: Dorte Hendrich
Dagsorden:
Kl. 10.00
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet den 06.02.2019.
Referatet er godkendt
4. Orientering – Ældrerådet
a. Orientering fra formand
b. Orientering fra ældrerådets medlemmer
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
Vedr. punkt 16 i formandens meddelelser om etablering af møde med Ældre- og
Sundhedsudvalget samt ældrepolitiske organisationer i Holbæk Kommune, de faglige
organisationer, Brugerråd samt pressen omkring budget 2020, ønsker Aage at vide hvad
der er tænkt i forhold til hvor mange og hvem der skal inviteres med? Aage gør
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opmærksom på, at man måske kun skulle invitere en repræsentant for hver, da det kan
gå hen og blive en stor forsamling som skal drøfte budget 2020.
Formanden for Dansk Ældreråd Erik Stagsted har valgt at fratræde sit formandskab for
Dansk Ældreråd. Ældrerådsformand Steen-Kristian er blevet spurgt om han vil indgå i
bestyrelsen for Dansk Ældreråd. Dette har Steen-Kristian takket ja tak til.
Bestyrelsesarbejdet påbegyndes den. 29. april efter repræsentantskabsmødet i Dansk
Ældreråd.
Vedr. punkt 18 om at indgå i et samarbejde om formulering og tilrettelæggelse af en
demensstrategi sammen med administrationen, har ældrerådet givet tilsagn, at de gerne
vil medvirke. Elsebeth og Johnny er blevet valgt som repræsentanter til at understøtte
administrationen.
Ældrerådsformand Steen-Kristian har modtaget henvendelser vedr. pensionistsvømning
og priserne. Fonden for sportsbyen har hævet prisen for pensionistsvømning, hvilke
desværre giver en forundring hos borgere i Holbæk Kommune. Administrationen
undersøger sagen og ser om der kan laves nogle aftaler med kommune, hvor der
eventuelt kan ydes noget støtte/tilskud til pensionistsvømning. Helge gør opmærksom på,
at der allerede i Holbæk Kommune er forskel på hvor man går til pensionistsvømning
henne. Ude i Jyderup betaler de meget mere end i Holbæk by.
Orientering fra medlemmerne:
Brugerrådsformand for Byparken i Svinninge Axel Villumsen har valgt at trække sig
tilbage som formand. Der har været afholdt årsmøde, hvor der blevet valgt en ny
formand.
Elsebeth Ensted har deltaget i Dansk Ældreråds temadag som blev afviklet d. 26. februar i
Køge. Nogle af de emner som blev præsenteret, var interessevaretagelse,
kommunikation, hvordan kan vi møde borgeren og indgå i dialog, men også drøftelse og
dialog med vores politiker. Der var også et oplæg om synlighed, hvordan taler man med
pressen. Til slut var der et oplæg omkring budgetlægning.
Johnny Pedersen har deltaget i årsmøde ude på Stenhusbakken. Her blev der valgt en ny
formand, som blev Inge Bek, her blev der også valgt 7 nye medlemmer ind. I samme
ombæring fik demenshøjskolen mulighed for at præsentere deres arbejde og hvem de er.
Johnny fik også fortalt lidt om ældrerådets arbejde.
5. Orientering fra administrationen,
Under punktet vil Kirsten Becher og Rikke Engel give en kort orientering om kostprisen
indenfor hospitalsvæsnet, således som det er blevet spurgt ind til ved Jørgen Steen.
Analytiker Rikke Engel gav en kort præsentation af ”betaling – hvordan hænger det
sammen”, når man snakker om kostprisen indenfor hospitalsvæsnet. Rikke fortalte, at
man desværre ikke kun kan se hvad kostprisen er, men et samlet beløb pr. patient.
Det regionale sundhedsvæsen finansieres via DRG-takster. Alle udgifter på alle sygehuse
og hospitaler i hele landet sendes til et system inde hos sundhedsstyrelsen. For hver en
handling der sker på sygehuset registreres en SKS-kode, som samles til en DRG-kode hvor
man til sidst sætter en takst på. En anden ting som også spiller en rolle, det er den

Ældrerådet, Holbæk

kommunale medfinansiering. Her betaler kommunerne ca. 34% af alt, hvad der foregår i
det regionale sundhedsvæsen.
Orientering fra Thomas
Der er blevet udarbejdet en rapport fra KL som bl.a. har kigget på serviceniveauer
indenfor hjemmeplejen. Man vil i den kommende tid indgå en drøftelse og debat omkring
det. Administrationen har i den forbindelse arbejdet på forskellige tiltag, som vil blive
drøftet.
Vedr. de midlertidige pladser så har Holbæk Kommune overholdt alle regler og
retningslinier. Man kan se at man på sundhedsydelserne er meget presset, specielt
indenfor psykiatrien. Man har desværre også udfordringer med rekruttering af personale.
Udvalget Ældre og Sundhed besluttede på deres møde d. 25. februar, at 75-års fødselsdag
og sundhedscafeer gennemføres lokalt ude i områderne. Aktivitetsvejlederne og
sundhedskonsulent Kirsten Becker planlægger, at besøge Brugerrådene for at drøfte og
planlægge de kommende 75-års fødselsdage.
Man har valgt at nedsætte en pulje for frivillige i forhold til kompetenceudvikling. Her er
administrationen i gang med at konkretiserer, hvad puljen skal indeholde og hvilke
kriterier. Nogle af de tanker administrationen har gjort sig, er:
• Førstehjælp og brandsikkerhedskurser.
• Man har set at Dansk arbejdsidræt udbyder instruktørkurser for frivillige i forhold
til motion (stolemotion)
• Klæde de frivillige på i forhold til dialog for borgere med dement, redskaber til at
hjælpe.
• Musik for de ældre på centrene, hvad kan vi gøre?
Ældrerådets tanker og ideer bedes sendes til sundhedskonsulent Kirsten Becker, som vil
samle op på det.
6. Nyt fra
A. integrationsrådet – Der afholdes Integrationsdag d. 6. april. På elværket. På dagen vil
der blive uddelt en integrationspris. Der vil inviteret borgere med etnisk baggrund,
ældrerådet er også velkommen. Man kan tilmelde sig inde på Holbæk Kommunes
hjemmeside.
B. Folkeoplysningsudvalget – Der holdes konstituerende møde d. 26. marts 2019
C. § 18 udvalget – Der har været afholdt møde i § 18 udvalget, hvor man har behandlet
de først indkommende ansøgninger. Ansøgningerne er fordelt ud på social- og
ældreområdet. §18 udvalget består af 7 medlemmer og 5 fra administrationen. Næste
møde er d. 21. maj 2019.
D. Regionsældrerådet – Steen-Kristian bekræfter at de udarbejdede høringssvar fra
ældrerådet er sendt afsted.
Kl. 11.00
7. Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Ahlefeldt-Laurvig, Liberal Alliance, har givet
tilsagn om at mødes med Ældrerådet og hilse på.

Ældrerådet, Holbæk

Samtidig har Ældrerådet udtrykt et ønske om, at Christian Ahlefeldt-Laurvig orienterer
om og redegør for sine synspunkter om den nuværende og fremtidige udvikling af
ældreområdet i Holbæk Kommune.
Det indstilles, at
Ældrerådet hilser på Christian Ahlefeldt-Laurvig og modtager
kommunalbestyrelsesmedlemmets orientering om sine synspunkter i forhold til den
nuværende og fremtidige udvikling af ældreområdet i Holbæk Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Ahlefeldt-Laurvig præsenterede sig selv og
orienterede om sine synspunkter i forhold til nuværende og fremtidige udvikling af
ældreområdet i Holbæk Kommune. Orientering taget til efterretning.
Kl.11.45
8. Drøftelse af anvendelse af puljemidler.
Ved beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed, er budgettet til styrkelse af brugerråd
og frivillighed i arbejdet med ældre blevet reduceret med 200.000 kr.
Det indebærer, at der er 550.000 kr. til rådighed på budgettet til styrkelse af brugerråd
og frivillighed i arbejdet med ældre, idet der er reserveret ca. 70.000 kr. til Kodaafgifter og adgangsbetaling til Andelslandsbyen.
Der indgår ikke et eventuelt tilkendt overført mindre-forbrug af puljemidlerne fra 2018.
Efter dialog med Ældre og Sundhedsudvalget, kan ansøgerkredsen udvides i forhold til
Brugerrådene ved de aktive centre.
Til mødet foreligger ansøgninger fra februar 2019 og marts 2019 fra
1.
Brugerrådet ved det aktive center Møllevang:
ansøgning om tilskud til indkøb af 5 køer og 36 tallerkner og krus i alt 3.183,69 kr
2.
Brugerrådet veddet aktive center Mårsø:
ansøgning om tilskud til indkøb af 6 stk yogamåtter, 5 håndvægte i alt 1.062 kr.
3.
Brugerrådet ved det aktive center Rosenvænget:
ansøgning om tilskud til indkøb af en Rickshaw-cykel, transportabelt lydanlæg og
transportabelt tørrestativ i alt kr 39.791 kr.
4.
Brugerrådet ved det aktive center Tuse:
ansøgning om tilskud til dækning af udgifter til kursus i Senior Gymnastik i alt 1.995
kr.
5
50+ Kundby:
ansøgning om tilskud til indkøb af 30 stk Seniorsangbøger i alt 5.500 kr.
6.
Brugerrådet ved det aktive center Lersøcentret:
ansøgning om tilskud til indkøb af vogn med hjul til transport af
gymnastikredskaber i alt 2.500 kr.
7.
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Brugerrådet ved det aktive center Mårsø:
ansøgning om tilskud til fællesspisning i alt kr. 15.000
8.
Brugerrådet ved det aktive center Rosenvænget:
ansøgning om tilskud til liftbus til løvspringstur i alt 8.125 kr.
9.
Brugerrådet ved det aktive center Elmelunden:
ansøgning om tilskud til bruncharrangement i alt 4000 kr.
Samlet ansøgningsmasse februar/marts 2019 i alt 81.156.69 kr.
Administrationen vil eventuelt fremlægge nye ansøgninger på mødet.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienterer sig omkring forbrug af puljen til styrkelse af brugerråd og
frivillighed med ældre i 2019, at
Ældrerådet behandler de fremsendte ansøgninger efter de nye retningslinjer, som
fremstår efter at der har været ført samtaler med Ældre og Sundhedsudvalget om
Ældrerådets fremadrettede administration af puljemidler.
Ældrerådet har behandlet og tiltrådt de indkomne ansøgninger.
Kl. 12.00
9. Orientering om helhedsplan for Elmelunden og Rosenvænget.
I forbindelse med de to bebyggelser Elmelunden og Rosenvænget foretages en række
renoveringer af og ændringer i lokaleforholdene.
Mette Bruun Pedersen fra Vækst og Bæredygtighed samt chefkonsulent Christina Bech
Hansen vil give en status på helhedsplanben for Elmelunden og Rosenvænget.
Aktivitetsvejlederne for Rosenvænget og Elmelunden Christa Thede Dreyer og Jean
Kirsten Nielsen vil deltage under behandling af punktet.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager en orientering om helhedsplanen for Elmelunden og
Rosenvænget, og at
Ældrerådet drøfter den fremlagte helhedsplan.
Asset Manager Mette Bruun Pedersen fra Vækst og Bæredygtighed og Chefkonsulent
Christina Bech Hansen gav en kort præsentation af helhedsplanen for Rosenvænget og
Elmelunden.
Vedr. ombygning af Elmelunden vil der komme 15 nye boliger som er 2 rums samt vil der
ske en ombygning af servicearealet. Man forventer, at byggeriet vil gå i gang i slutningen
af maj efter det er blevet politisk behandlet i økonomiudvalget og vil varer ca. halvt år.
Man forventer, at de planlagte aktiviteter i det aktive center vil kunne fortsætte som
planlagt efter sommerferien.
I forhold til flisegangen mellem det gl. og ny Elmelunden vil der stadig komme en
overdækning. Den er i øjeblikket udskudt, men vil blive komme senere.
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Vedr. Stenhusbakken har man tidligere søgt nogle puljepenge til at lave nogle ændringer
af boligerne, så de vil kunne blive mere demensvenlig. Her har man fået en halv million i
tilskud til projektet. Nogle af de tanker som administrationen har gjort sig, er at man vil
renovere gårdarealet og indrette den efter 4 temaer, man vil kigge på om man kan gøre
gulvet og vægge samt døre mere brugervenligt i form af en farve, gadenavn mv., så det
bliver mere genkendeligt for demente borgere.
Vedr. Møllevang har man valgt at flytte det aktive center op på skolen. Den planlagte
proces er man gået i gang med samt er man gået i dialog med Brugerrådet og
hjemmeplejen fra Tølløse. Man forventer at projektet vil gå i gang til efteråret 2019.
Kl.12.45
frokoat
Kl.13.00
10. Nyt om synliggørelse af Ældrerådet
Der har været lidt udfordringer med ældrerådets blad og AD media, men det skulle være
på plads nu. Johnny nævner, at der stadig er et hængeparti i forhold til ældrerådets
hjemmeside. Arbejdsgruppen vedr. synliggørelse udvides med Gitte.
11. Nyt om udformning af en boligstrategi på Ældreområdet
I den kommende tid skal ældrerådet være forberedt på at drøfte deres tanker i forhold til
hvor det nye plejecenter skal være placeret – om det skal være beliggende ude ved
Holbæk Sportsby eller ved Holbæk Have. Næste møde er d. 19. marts 2019
12. Nyt omkring initiativer på sundhedsområdet
Ingen bemærkninger
13. Eventuelt.
Kasserer for ældrerådet Aage Jelstrup gav en kort præsentation af ældrerådets økonomi
for 2018 og 2019.
Ældrerådet drøftede deres økonomi for 2019 og besluttede, at fortsætte som hidtil, dog
med en ændring i forhold til Nyborg Strand. Her besluttede man ikke at deltage med
overnatning, men kun på en af de to dage.
Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Formand

Evt. afbud til

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