Ekstraordinært Ældrerådsmøde d. 24. marts 2021.

Der indkaldes herved til ekstraordinært ældrerådsmøde
Onsdag den 24.03.2021 kl. 13.50 i Kantinen,
Kanalstræde
4300 Holbæk
Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, Jørgen Steen, Lizzie Munch, John Olsen,
Elsebeth Ensted, Johnny Petersen, Aage Jelstrup.
Fraværende: Axel Villumsen og Helge Olsen
Referent: Kirsten Becker

Dagsordenen for mødet vil være:
Inden dagsorden:
Formanden giver kort begrundelse for indkaldelse til ekstraordinært Ældrerådsmøde.
Aage Jelstrup tilkendegiver utilfredshed med at Ældrerådet er indkaldt for at genbehandle
ansøgningerne, som blev behandlet på Ældrerådsmøde d. 10. marts 2021.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes

2. Afklaring af den økonomiske situation omkring Ældrerådets puljemidler samt en
genbehandling af ansøgninger til ældrerådets puljemidler.
Under punktet vil Charlotte Larsen deltage fra kl. 14.00 til 15.00.
Formanden uddyber baggrunden for ønske / behov for at genbehandle ansøgninger efter
beslutning i Kommunalbestyrelsen vedr. de uforbrugte puljemidler 2020.
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at der ikke overføres
uforbrugte midler fra 2020 til 2021. Dette er gældende for de forskellige kerneområder i Holbæk
Kommune.
•
•

COVID-19 merforbrug i 2020 overføres ikke til 2021
COVID-19 mindreforbrug i 2020 overføres ikke til 2021.

Formanden oplyser at der tidligere er fremsendt anmodning til administrationen om at uforbrugte
midler fra Ældrerådets puljer søges overført til 2021. Denne anmodning er jvf.
Kommunalbestyrelsens beslutning ikke imødekommet.
Udfordring efter Kommunalbestyrelsesbeslutning: Ældrerådet har i 2020 givet bevillinger, hvor der
ved regnskabsårets (2020) afslutning ikke er fremsendt faktura på indkøb. Der er lukket for
bogføring på regnskab 2020 medio januar 2021.
Formanden foreslår at bevilligede ansøgninger fra 2020 imødekommes i Ældrerådets puljemidler
2021.
Efter formandens forslag er der dialog i Ældrerådet.
Charlotte Larsen giver baggrund for Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at overføre
mindreforbrug 2020 til 2021 og gennemgår budget 2021 for Ældrerådets puljemidler.
Budget 2021 for puljemidler:
Tildelte midler
Kodaafgifter
Understøttelse af frivillighed og aktiviteter i De Aktive centre
Kurser og forplejning ved Ældrerådets møder og aktiviteter
Rådighedsbeløb til ansøgninger

883.000 kr.
60.000 kr.
500.000 kr.
50.000 kr.
273.000 kr.

Beslutninger i Ældrerådet:
•
•

Ansøgninger fra 2020, som er bevilliget af Ældrerådet, men endnu ikke forbrugt / bogført vil
blive imødekommet af budget 2021.
Ældrerådet beslutter at der til ansøgere fra 2020, som endnu ikke har anvendt bevillingen,
skal sendes brev samt dato for faktura tilsendt Holbæk Kommune.

2. Valg af ny næstformand (efter ønske fra Gitte Nikolaisen ved email tirsdag den
16.03.2021.
Gitte Nikolaisen begrunder kort sit ønske om at fratræde næstformandsposten. Ældrerådet vælger
Elsebeth Ensted til næstformand.

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Formand for ældrerådet i Holbæk Kommune

19.03.2021

