Ældrerådsmøde.
Dato og tid: onsdag d. 11. december 2019 kl. 9-14.
Sted: Lersøcentret
Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, Dorte Hendrich, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, Elsebeth Ensted og
Helge Olsen
Gæster:
Der er ikke gæster til dette møde.
Referent: Kirsten Becker
1.

Velkommen

2.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3.

Godkendelse af referat af 13.
november 2019

Referat godkendt

4.

Orientering fra formand herunder
dialog om Formandsmeddelse

Drøftelse af forløb omkring de afsatte midler på 8 mio. til forbedring af hjemmeplejens
arbejdsvilkår og forbedret pleje og omsorg til borgere tilknyttet hjemmeplejen.
Vedr. formandsmeddelelse:
Punkt 11:
Ældrerådet drøfter formandens indkaldelse til samtale med kommunaldirektør og ældrechef.
Ældrerådet overvejer handlinger i denne sammenhæng.
Fremover foreslår Ældrerådet at minimum 2 medlemmer deltager i ovennævnte mødeforum.
Ældrerådet fastholder herefter den hidtidige gældende praksis at høringssvar fremsendes
skriftligt til administrationen.

5.

Beslutning om kriterier for
fordeling af puljemidler til
brugerrådene.
(Udsat fra mødet i november 2019)

JVF ”Retningslinjer for Ældrerådets pulje til understøttelse af frivillige aktiviteter for
ældrerådets målgruppe”
”Brugerrådene ved de 13 Aktive Centre vil i januar måned modtage en sum penge til som
støtte til aktiviteter, spisearrangementer, musik, foredrag samt indkøb og fornyelse af materiel
til at sikre aktiviteter kan gennemføres”

Vedr. indkomne ansøgninger i perioden til september-møde og frem til 31. december 2019.
Disse ansøgninger behandles på Ældrerådets møde d. 8. januar 2020.
Elsebeth vil lave et skriftligt oplæg, som sendes til Ældrerådets medlemmer. Ældrerådets
medlemmer vil herefter kontakte ”egne” brugerråd / brugerråds kasserer for orientering om
puljemidler.
Vedr. puljemidler 2020.
Bevilling ca. 869.000. Det besluttes at tildele de 13 brugerråd 50 % af det bevilligede beløb efter
nedenstående beløb er fratrukket samt fratrukket imødekomne ansøgninger fra september
møde til 31. december 2019:
Kontingent til Danske Ældreråd: kr. 10.000
Kontingent til regionsældreråd: kr. 1.000
Koda-afgift: ca. 50.000
En mindre fast udgift? Kr. ?
Ældrerådet beslutter at i 2020 vil ovennævnte beløb tildeles de 13 brugerråd efter 65 + borgere
i brugerrådets lokalområde.

6.

Drøftelse af aktuelle emner /
meddelelser fra ældrerådets
medlemmer.

Ved årsmøderne i brugerrådene i 2020 skal antal gæster i 2019 fremgå af formændenes
årsberetninger. Ældrerådet vil vurdere overensstemmelse mellem antal 65 + borgere og antal
gæster til brugerrådenes arrangementer i 2019.
Helge Olsen giver tilbagemelding vedr. bevilling af § 18-midler.
§ 18 udvalget har i 2020 kr. 1.266.000 til fordeling.
Der var til denne fordeling af puljemidler ansøgninger for i alt kr. 1.740.000. § 18 udvalget
imødekom ansøgninger for i alt kr. 897.000. Fordelingen var 489.000 til ældreområdet og
408.000 til socialområdet.
På ældreområdet fordeltes pengene som følger:
Ansøger
Seniorer i Mørkøv
Ældresagen Tornved /
Svinninge

Ansøgt beløb
7.000
66.000

Bevilliget beløb
7.000
30.000

”Gå i gang”
Gymnastikforening
D.J. pensionister
Brugerråd Lersø
Brugerråd Tuse
Ældresagen Holbæk –
Jernløse
Butterup-Tuse
pensionistforening
Ældresagen Tølløse
Orø Pensionistforening
Brugerråd Østergården
Brugerråd Rosenvænget
Tysingehave familieråd
Brugerråd Mårsø
Brugerråd Møllevang
Jernløse pensionistforening
Balls 2016
Tølløse seniorer
A-husets venner
Brugerråd Elisabethcenter
Brugerråd A-hus
Brugerråd Orø
Brugerråd Elmelunden
Brugerråd Stenhusbakken
Brugerrådet Åvang
Brugerrådet Byparken
Gislinge pensionistforening
Mere Merløse

30.000

15.000

15.000
16.000
11.500
61.000

0
16.000
11.500
50.000

8.000

8.000

34.000
8.000
30.000
35.000
54.000
27.000
29.000
12.000
8.200
18.000
16.000
41.000
51.000
15.000
81.000
75.000
64.000
26.000
8.000
100.000

34.000
8.000
8.000
16.000
20.000
16.000
16.000
8.000
6.200
8.000
0
16.000
16.000
15.000
16.000
16.000
16.000
16.000
8.000
100.000

Elsebeth: Har deltaget i en konference om Digitalisering og Velfærdsteknologi. Der var stort
fokus på de etiske dilemmaer.
Johnny: deltog i ovennævnte konference og opfordrer til tæt samarbejde mellem kommune og
region ved f.eks. skærmbesøg.

Fra folkeoplysningsudvalget: der er etableret en fritidsportal. Arbejder med indsatser på tværs
af generationer.
Gitte: mangfoldighedsdagen flyttes til efter sommerferien. I integrationsudvalget er der sket en
udskiftning og ny formand er Jean Petersen.
Axel: Har deltaget i menupanel for Fælleskøkkenet. Det forventes at dysfagikost vil starte op 1.
marts 2020. Panelest fokus er at madspild mindskes, kvalitetssikring og varieret menuvalg i
dagens måltid.
Aage: Julefrokost d. 13. december 2019 i Lersøcentret. Mange tilmeldte.
Dorte: deltog 1 dag i 75 års fødselsdagen i A-hus. Oplevede ikke at være inddraget i
planlægning af arrangementet. På Mostgrunden i Tølløse bygges små boliger til unge samt
seniorboliger.
Steen-Kristian: Hvis Ældrerådet bliver indbudt til at deltage i 75-års fødselsdagene i 2020 skal
Ældrerådet lave en klar aftale om hvad Ældrerådet ønsker formidlet – en slags ”talepapir”.
Dette for at sikre en ensrettet information om Ældrerådets arbejde.
Ældrerådets ”avis” skal deles ud i 2020 og 2021.
Forslag om temamøde i Ældrerådet om Etik og etiske dilemmaer.
7.

Orientering fra administrationen

Charlotte Larsen har ikke mulighed for at deltage i dette møde.
Udkast til Kvalitetsstandard 2020 sendes til høring i Ældrerådet.
Ældrerådet har lavet høringssvar, som bliver sendt til administrationen og til hjemmesiden.

8.

Evaluering af møde med
borgmester og udvalgsformand d.
5. december 2019

9.

Evt.

10.

Frokost for Ældrerådet kl. 12 -14

Ældrerådet vil nu og fremover prioritere Det Nære Sundhedsvæsen højt og vil i denne
sammenhæng prioritere anbefalinger og dialog med politisk niveau meget højt.
Ældrerådet har stor opmærksomhed på finansieringsmodeller mellem kommune og region.
Ældrerådet ønsker fortsat fokus på bygning af nyt plejecenter
Ældrerådet ønsker opmærksomhed på bygning af senior lejeboliger i Holbæk Kommune.
Anne Møller Ronex deltager i Ældrerådsmødet d. 8. januar 2020 kl. 12 -13, hvor Charlotte
Larsen deltager.

