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Referat fra Ældrerådsmøde d. 10. april 2019.   

 
Deltagere:  
Steen-Kristian Eriksen (formand), 
Gitte Nikolaisen (næstformand) 
Dorte Hendrich 
Axel Villumsen 
Aage Jelstrup 
Johnny Petersen 
Jørgen Steen 
Elsebeth Ensted 
Helge Olsen 

 

 

 

 

 

 

 
Sted: Tuse Lokalcenter. 
Referent: Kirsten Becker 

  

 
1. Velkomst Formanden ønsker at ældrerådsmøderne fremover holdes i De Aktive Centre og plejecentre. 

Ældrerådets medlemmer tilkendegiver enighed. 
 

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. 
 

3. Godkendelse af referat fra møde d. 
13. marts 2019 

Ældrerådets medlemmer tilkendegiver stor tilfredshed med at referatet er uddybende og fyldigt. 
 
Vedr. punkt 8,3 ønskes følgende præcisering ”imødekommes, såfremt ansøgning til § 18 – midler 
afslås”. Formanden vil kontakte brugerrådsformanden i Rosenvænget. 
 
Ældrerådets repræsentant i § 18- udvalget opfordrer ved ansøgning om tilskud til busudflugter og 
lign at først søges § 18 midler og ved evt. afslag søges ældrerådets pulje. 
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Vedr. punkt 13 ønskes tilføjet ”Der gives ikke diæter til mødet på Nyborg Strand”. 
 
Ældrerådet præciserer at der ikke skal refereres, når politiske gæster inviteres til dialog. 
 
Herefter godkendes referatet. 

4.  Orientering – Ældrerådet 
a. Orientering fra formanden 
b. Orientering fra ældrerådets 

medlemmer 

A. Formandsmeddelelse pr. 9. april 2019.  
Vedr. punkt 4: Der er lavet en udviklingsplan for Vangkvarteret af Lejerbo og Holbæk Kommune. 
Ældrerådet har deltaget i det afsluttende udviklingsseminar.  
Ældrerådet vil deltage i / følge det fortsatte udviklingsarbejde via boligstrategien og boligstrategi-
gruppen. 
Vedr. punkt 5: Ældrerådets medlemmer tilslutter sig den gode idé og spørger ind til om det vil være 
et offentligt møde samt hvem der vil deltage. 
Formanden for Udvalget for Ældre og Sundhed Jeppe Jakobsen samt Mona Strib fra FOA vil deltage 
d. 22. maj 2019. Mødet forventes afholdt hos FOA. 
Vedr. punkt 8: Ældreråd og Handicapråd har i fællesskab lavet høringssvar vedr. elevators størrelse 
i Sportsbyen. Høringssvar er sendt til Vækst og Bæredygtighed. 
Vedr. punkt 13: Ældrerådets medlemmer ønsker alle at deltage. 
Vedr. punkt 19: Ved busstoppesteder er anvisningstavlerne fjernet. Den manglende skiltning 
opleves, som et stort problem. Der er tilbud om ”undervisning” i at finde busafgange via 
smartphones. Formanden vil modtage tidspunkter senere. Der spørges ”Hvad med dem uden 
smartphone?” 
Vedr. punkt 20: Formanden oplyser at 6 lokale firmaer er blevet spurgt om at annoncere i 
Ældrerådets blad. 
 
Høringssvar under udarbejdelse: 

• Vedr. effektiviseringer (formanden) 

• Diabetesprodukter (sundhedsgruppen) 

• Tilsynspolitik (sundhedsgruppen) 
 

B. Orientering fra Ældrerådets medlemmer: 
Johnny Petersen: 

• foreslår at ældrerådet kommer på besøg i hjælpemiddelcentralen. Formål vil være at 
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modtage orientering om hjælpemiddelområdets udvikling. 

• Har deltaget i møde vedr. den kommende demensstrategi. 

• Ønsker at ældrerådet drøfter kriterier for tildeling af midler fra ældrerådets pulje. 
Helge Olsen: 

• God idé at flytte ældrerådets møder ud i lokalområderne (Aktive Centre og plejecentre). 
Aage Jelstrup: 

• Lersøcentret har netop fejret 25-års fødselsdag. 80 borgere deltog i morgenbord, 60 deltog i 
reception og det forventes at 90 borgere vil deltage i middag. 

Elsebeth Ensted: 

• Har deltaget i møde vedr. demensstrategi. 

• Brugerrådsformanden ved Elisabethcentret har oplyst at han fratræder medio juni 2019.  

• Ønsker dialog om på hvilken måde orientering om Toppen bringes ud i offentligheden. 

• Foreslår at den daglige leder fra Toppen deltager i ældrerådsmøde for videre dialog. 
Dorte Hendrich: 

• Der er trådt nye medlemmer ind i brugerrådet i A-huset. 

• Har deltaget i workshop vedr. nyt plejebolig-byggeri. 
 

5. Orientering fra administrationen Intet. 
 

6. Nyt fra: 
a. Integrationsrådet 
b. Folkeoplysningsudvalget 
c. § 18 – udvalget 
d. Regionsældrerådet 

 
Integrationsrådet: 
Integrationsrådet har primo april 2019 arrangeret fest på Elværket. 
 
Folkeoplysningsudvalget: 
8. maj 2019 er konstituerende møde i udvalget planlagt. 
 
§ 18- udvalget: 
Nyt udvalg er nedsat og samarbejdet fungerer meget fint. 
Udvalget vedtog på sidste møde nye retningslinjer, hvor der afsættes kr. 8.000 til ansøgte busture. 
Ved ansøgning skal vedtægter og budget sendes. Kan dette gøres ved første ansøgning og derefter 
henvises til tidligere fremsendt materiale? 
Næste møde er 21. maj 2019.  



4 
 

 
 

7. Kommunalbestyrelsesmedlem 
Emrah Tuncer, Det radikale 
Venstre, har givet tilsagn om at 
mødes med Ældrerådet og hilse på. 
 

Samtidig har Ældrerådet udtrykt et ønske om, at Emrah Tuncer orienterer om og redegør for sine 
synspunkter om den nuværende og fremtidige udvikling af ældreområdet i Holbæk Kommune. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet hilser på Emrah Tuncer og modtager kommunalbestyrelsesmedlemmets orientering om 
sine synspunkter i forhold til den nuværende og fremtidige udvikling af ældreområdet i Holbæk 
Kommune. 
 
Oplæg ved Emrah Tuncer og dialog med ældrerådets medlemmer. 
 

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 Koda- afgifter 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. 
 
Administration af puljemidlerne fremover drøftes og ønskes drøftet med udvalget ved det næste 
dialogmøde. Udvalget har tilkendegivet at puljemidlerne ønskes ”spredt ud”.  
Der fremsættes forslag om at ældrerådet prioriterer indsatser og puljemidler anvendes til 
ansøgninger, som har fokus på de prioriterede indsatser.  
 
Til mødet foreligger ansøgninger fra marts 2019 og april 2019 fra: 
1. Brugerrådet ved det aktive center Tølløse:  
Ansøgning om tilskud til indkøb af materialer og værktøj til glaskunst i alt 24.585,00 kr.  
Afslag på materialer. 
Afslag på værktøj og opfordring til ansøgning til § 18- udvalget. (Ældrerådet tilkendegivet at ved 
afslag til § 18 midler ses gerne fornyet ansøgning). 
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2. Brugerrådet ved det aktive center Tølløse:  
Ansøgning om tilskud til indkøb af service og højskabe i alt 9.948,00 kr.  
Afslag. Uddybende ansøgning ønskes. 
3.Brugerrådet ved det aktive center Tølløse:  
ansøgning om tilskud til 6 bruncharrangementer i alt 24.000,00 kr.  
Afslag på ansøgning. Der bevilliges midler til 1 brunch-arrangement med tilskud på kr. 50,00 pr. 
deltager. 
4.Brugerrådet ved det aktive center Tølløse:  
Ansøgning om tilskud til spisning i forbindelse med busture til Rosenfestival og Tivoli i alt 10.800,00 
kr.  
Bevilliges. Der gives tilskud på kr. 100,00 pr. deltager til spisning. 
5. Brugerrådet ved det aktive center Tølløse:  
Ansøgning om tilskud til 1 frokostarrangement (høstfest og julefrokost) i alt 14.000 ,00 kr. 
Afslag.  
6.Plejecenter Samsøvej: 
Ansøgning om institutionskort til Andelslandsbyen Nyvang i alt 1.600,00 kr. 
Bevilliges. 
7.Brugerrådet ved det aktive center Elnebjergcentret:  
Ansøgning om institutionskort til Andelslandsbyen Nyvang i alt 1.600,00 kr. 
Bevilliges. 
8.Brugerrådet ved det aktive center Mårsø: 
Ansøgning om tilskud til underholdning til sommerfest i alt 2.500,00 kr. 
Bevilliges. 
9.Brugerrådet ved det aktive center Rosenvænget: 
ansøgning om tilskud til indkøb af supplerende materialer til en Rickshaw-cykel, i alt 2.304,00 kr. 
Bevilliges, hvis beløbet ikke dækkes af § 18 ansøgning. 
10.Brugerrådet ved det aktive center Tuse: 
Ansøgning om institutionskort til Andelslandsbyen Nyvang i alt 1.600,00kr. 
Bevilliges. 
11.Ældresagen Tornved Svinninge: 
Ansøgning om tilskud til indkøb af 2 batterier til Rickshaw cykel i alt 12000,00 kr. 
Bevilliges. Cykler og batterier tilhører plejecenter Elmelunden. Cyklerne skal anvendes til glæde for 
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borgere i lokalområdet. 
12.Andelslandsbyen Nyvang: 
Ansøgning om tilskud til køb af en elbil til Andelslandsbyen, Nyvang i alt kr. 45.600,00  
Bevilliges. Bilen stilles til rådighed for gæster og frivillige, som har behov. Brug af bilen er 
vederlagsfrit for gæster og frivillige. 
13.Faglige Seniorer: 
Ansøgning om tilskud til debatarrangement i alt 4.000,00 kr. 
Bevilliges. Deltagere i arrangementet er medlemmer over 60 år. 
14.Brugerrådet ved det aktive center Elnebjergcentret:  
Ansøgning om tilskud til køb af printer og kopimaskine i alt 8731,25 kr. 
Bevilliges. 

 
Samlet ansøgningsmasse marts/april 2019 i alt 163.268,25 kr. 
 
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. 

9 Dialogmøde med Ældre og 
sundhedsudvalget den 25.05.2019 
 

Det indstilles, at  
Ældrerådet drøfter emner til dialogmødet og fastlægger uddelegering af emner til Ældrerådet. 
Følgende emner ønskes drøftet: 

• Puljemidler 

• Ældrerådets økonomi 

• Nyt plejecenter 

• Boligstrategi for ældre 

• Forebyggelse  

10 Drøftelse af forsikringsforhold for 
frivillige der ikke er tilknyttet en 
forening. 
 

Frivillige, der yder en frivilligindsats i Holbæk kommunes institutioner og som ikke 
forsikringsmæssigt er dækket via medlemskab af en forening, har siden 27. 07.2018 været dækket 
forsikringsmæssigt af Holbæk Kommune. 
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På baggrund af en stedfunden hændelse, hvor der ikke efterfølgende er ydet erstatning, lægges op 
til en drøftelse af forsikringsordningen for frivillige. 

 
Det indstilles, at 
Ældrerådet drøfter ordningen omkring forsikring af frivillige i Holbæk Kommune. 
Formand og næstformand vil indgå i fortsat dialog med Holbæk Kommune / jurister vedr. 
hændelser, som vil være / bør være dækket af ovennævnte forsikring. 
 

11 Nyt om synliggørelse af 
Ældrerådet. 
 

Der er solgt annoncer til det omkostningsfrie informationsmateriale svarende til et blad på 20 
sider. 

 
Det indstilles, at 
Ældrerådet drøfter det videre forløb omkring udarbejdelse af informationsmateriale samt 
synlighedsstrategien i øvrigt. 
 
Blad på 20 sider skal laves. Ældrerådets medlemmer sender besked til formanden om hvilke emner, 
der ønskes med i beskrivelsen af ældrerådets indsatser og fokusområder. 
 
Synlighedsgruppe, formand og næstformand udarbejder forslag til indhold, som skal til ældrerådets 
godkendelse. 
 
Bladet trykkes i 2500 eksemplarer. Dialog om hvor bladet skal fordeles. 
 

11 Eventuelt. 
 

Facebook-side for ældrerådet? Dorte Hendrich laver oplæg til næste ældrerådsmøde. 
 
Deltagere i arbejdsgruppen vedr. mad: Jørgen Steen, Axel Villumsen, Elsebeth Ensted og Johnny 
Petersen. 
 
Det aftales at referat sendes direkte til medlemmer 
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