Formandsmeddelelse nr.3. 2021.
1. Formanden har modtaget en række henvendelser om

- De gældende rammer og regler for besøgende på plejecentre
- Holdninger til håndtering af manglende muligheder for at benytte
netbank og hæveautomater
- Udfordringer omkring vaccination af ældre borgere.
- Muligheden for at ansøge om Ældrerådets puljemidler.
2. Formanden har tilmeldt Ældrerådet til webseminar omkring sundhedspolitik
den 23.03.2021.
3. Formanden har tilmeldt de stemmeberettigede til Danske Ældreråds
repræsentantskabsmøde.
4. Ældrerådet har modtaget invitation til deltagelse i involveringsproces
omkring det nye plejecenter.
5. Elsebeth Ensted har på vegne af Ældrerådet fremlagt de nye retningslinjer
overfor Nordvestnyt.
6. Formanden har modtaget henvendelser omkring manglende
ansøgningsskema på Ældrerådets hjemmeside. Der er fremsendt skriftlig
svar til spørgerne.
7. John Olsen og Elsebeth Ensted har udarbejdet ansøgningsskema til
Ældrerådets puljemidler.
8. Formanden har på baggrund af mange henvendelser undersøgt en række
udfordringer omkring vaccinationsprocessen og specifikt selv indgået i
denne.
Samtidig har formanden aktivt været inddraget i en proces for at opnå bedre
vilkår for de ældre i forbindelse med vaccination. Det drejer sig om at ældre
kan vaccineres i eget hjem – men også en præcisering af
vaccinationsprocessen for at ældre kan få mere hjælp til at blive vaccineret.
Sundhedsstyrelsen har i denne forbindelse udsendt to retningslinjer herom.
9. Formanden har den 18.02.2021 deltaget i online møde i Regionsældrerådets
forretningsudvalg.
10. Formanden har fået henvendelser, hvor der spørges om hvornår og hvordan
man stiller op til det kommende Ældrerådsvalg.

11. Formanden har noteret sig, at der i Nordvestnyt berettes om en ny fremtidig

struktur i Holbæk Kommune. Udklip vedhæftes.
12. Formanden har modtaget henvendelse fra Ringsted Kommune omkring
lægevagtssituationen. Brev fra Ældrerådet i Ringsted vedhæftes.
13. Danske Ældreråd har udformet og sat en intern meddelelsesside i værk.
Ældrerådets medlemmer kan tilgå denne side ved anvendelse af en særlig
kode og password.
14. Ældrerådets udvalg omkring budget 2020, effektivisering og demografi har
afholdt møde for at vurdere udvalgets arbejdsopgaver.
15. Formanden har noteret sig Økonomiudvalgets dagsorden, hvor budget 2022,
effektivisering og overførsel er sat på dagsordenen.
16. Formanden har løbende fremsendt nyhedsbreve og andet materiale til
ældrerådets medlemmer.
17. Sidste nyhedsbrev fra Danske Ældreåd:
Link: https://danske-aeldreraad.dk/kategori/nyheder/
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