
Formandsmeddelelse 09.10.2019. 
 

1. Formanden har deltaget i høstfest på Rosenvænget den 13.09.2019. 

2. Formanden har deltaget i formands- og næstformandsmøde i danske 

ældreråd i Køge den 17.09.2019 

3. Formanden har sammen med ældrerådsmedlemmerne Helge Olsen og 

Jørgen Steen deltaget i Regionsældrerådets temadag den 18.09.2019.  

Emnet var det nære sundhedsvæsen. 

4. Formanden har den 19.09.2019 haft besøg af BoFo og Bornholms ældreråd 

for information om Holbæk Kommunes affaldshåndtering og for en drøftelse 

af affaldshåndteringen. 

5. Formanden har i uge 39 haft en række samtaler med AD Media omkring 

praktiske foranstaltninger i forbindelse med Ældrerådets omkostningsfrie 

blad. 

6. Formanden har deltaget i brugerrådsmøde på Elmelunden den 01.10.2019. 

7. Formanden har deltaget i brugerrådsmøde på Rosenvænget den 02.10.2019. 

8. Formanden har sammen med flere ældrerådsmedlemmer deltaget i 

Temadag omkring demens på Elværket den 03.10.2019. 

9. Formanden har sammen med ældrerådsmedlem Johnny Petersen deltaget i 

orienteringsmøde om budget 2020 i Kuben, Holbæk den 03.10.2019.  

10. Formanden har deltaget i møde om den kommende boligstrategi i Holbæk 

Kommune den 05.10.2019 i Mørkøv. 

11. Formanden har deltaget forretningsudvalgsmødet i Regionsældrerådet den 

08.10.2019. 

12.  Formanden har modtaget flere henvendelser omkring budget 2020 og 

overslagsårene. Henvendelserne gå dels på det fremlagte budget 2020, der 

betragtes som et besparelsesforslag på ældreområdet, men også om der 

etableres et nyt plejecenter i Holbæk by samt hjemmeplejens 

arbejdsforhold. 

13. Formanden bliver fortsat udfordret på at berette om Ældrerådet på 

Facebooks hjemmeside Politik i Holbæk Kommune. 

14. Formanden har indbudt Ældresagens tre afdelinger i Holbæk til møde den 

24.10.2019. 



15. Formanden har modtaget henvendelser fra flere brugerråd i forbindelse med 

beslutningen om at standse bevillinger fra Ældrerådets pulje som følge af 

den politiske beslutning om mådehold og tilbageholdenhed. 

16. Formanden har modtaget opfordring til at fortælle om Ældrerådet for to 

lokalfora. 

17. Formanden har haft kontakter med indenrigsministeriet og finansministeriet 

omkring fortolkning vilkår for værdighedsmilliarden, når den overgår fra 

pulje til blok. 

18. Formanden har modtaget opfølgende henvendelse fra Movia om hjælp til let 

- digitale ældre i forbindelse med trafikinformation. Movia tilbyder at 

afholde informationsmødet for særligt interesserede ældre. 

Formanden har rettet henvendelse til Ældre data ved Jürgen Berger som har 

tilkendegivet interesse i at indgå i aktiviteten og efterfølgende blive 

ambassadører for hjælp til de let-digitale ældre. 

19. Holbæk Kommune har fremsendt forslag til trafiksikkerhedsplan for 2020 – 

2025 i høring. Ældrerådet har den 08.10.2019 fremsendt høringssvar. 

20. Formanden er blevet spurgt om årsagen til, at Ældrerådet ikke var 

repræsenteret ved afskedsarrangement for direktør Ulrich Schmidt Hansen 

og bliver bebrejdet det manglende fremmøde til afskedsreceptionen. 

Formanden/Ældrerådet ses ikke at have modtaget nogen invitation til 

afskedsreceptionen. 

21. Formanden har modtaget meddelelse fra Danske Ældreråd om, at 

forhandlingerne om kommuneøkonomiaftalen og finansloven bliver 

forsinket, og at budgetprocessen for 2020 og overslagsårene derfor bliver 

noget anderledes end normalt. 

22. Ældrerådet har fra Danske Ældreråd modtaget seneste nyhedsbreve. 

Materialet er fremsendt til Ældrerådets medlemmer. 

 

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune   

Mørkøv den 08.10.2019. 

  

  


