
Formandsmeddelelse 12. Marts 2019 
 
1. Formanden har den 07.02.2019 holdt et oplæg om Ældrerådet og dets rolle i 

den lokale hjerneforening. Mødet forgik på Stenhusbakken. 

2. Formanden har den 09.02.2019 deltaget i frivilligfest på Det aktive Center 

Rosenvænget  

3. Formanden har den 19.02.2019 deltaget i møde i FU  i Regionsældrerådet i 

Sorø. 

4. Formanden har sammen med medlemmer af Ældrerådet den 25.02.2019 

deltaget i en samtale med Ældre og Sundhedsudvalget omkring anvendelsen 

af Ælderådets puljemidler. 

5. Formanden har den 25.02. 2019 holdt møde med Gitte Dam, FOA. 

6. Formanden har sammen med Elsebeth Ensted og Dorte Hendrich deltaget i 

Danske Ældreråds temadag om  26.02.2019 i Køge. Samtidig blev afholdt valg 

til Danske Ældreråds bestyrelse, hvor formanden blev valgt ind som 

repræsentant i kreds 7. 

7. Formanden har den 26.02.2019 deltaget i møde om renovering af 

ældreboligerne på Rosenvænget og Elmelunden. 

8. Formanden har den 05.03.2019 deltaget i brugerrådsmøde ved Det aktive 

Center Elmelunden. 

9. Formanden har den 06.02.2019 deltaget i brugerrådsmøde ved Det aktive 

Center Rosenvænget. 

10. Formanden har sammen med boligstrategiudvalget den 06.03.2019 deltaget i 

en udviklingsworkshop omkring den kommende etablering af et nyt 

plejecenter i Holbæk Kommune. 

11. Formanden har den 11.03.2019 deltaget i brugerrådsmøde ved Det aktive 

Center Østergården, Undløse. 

12. Formanden har modtaget en række henvendelser om AD media 

annoncetegning i forbindelse med Ældrerådets  kommende udgivelse af et 

omkostningsfrit informationsmateriale. Man ønsker vished for, at der er tale 

om en reel annoncetegning. 

13. Formanden har måttet indgå i en række dialoger og samtaler i forbindelse 

med landsformanden for Danske Ældreråd Erik Stagsteds ophør som formand. 



14. Formanden har forhørt sig om forsikringsforhold for frivillige,  der ikke har en 

foreningstilknytning. Henvendelserne sker som følge af en hændelse, hvor en 

frivillig er blevet påført skade med efterfølgende men og smerte, uden at der 

efterfølgende er blevet tilkendt erstatning. 

15. Formanden har fået en del henvendelser omkring etablering af ældreegnede 

seniorboliger i specielt Mørkøv, men også Knabstrup og Skamstrup. 

16. Formanden søger at etablere et møde omkring budget 2020  med deltagelse 

af  formand og næstformand i Ældre og Sundhedsudvalget samt 

administrationen. Mødet – der er planlagt at finde sted den 15.04.2019 retter 

sig mod de ældrepolitiske organisationer i Holbæk Kommune, de faglige 

organisationer, brugerrådene, Ældre og Sundhedsudvalget samt pressen. 

17. Formanden har modtaget orientering om, at der kan fremsendes 

høringstilkendegivelser i forbindelse med trafik inden den 28.03.2019 men er 

samtidig blevet meddelt, at de nuværende linjer/køreplaner genbestilles.  

18. Formanden er blevet forespurgt om Ældrerådet s interesse i at indgå i 

formulering og tilrettelæggelse af en demensstrategi. 

Sundhedsgruppen har givet tilsagn om at ville medvirke – men tilbuddet sår 

åben for de øvrige ældrerådsmedlemmer. 

19. Johnny Petersen og Elsebeth Ensted har på vegne af Ældrerådet  udformet 

høringssvar omkring sundhedsaftalen. Høringssvaret er fremsendt til Ældre og 

Sundhedsudvalget,  administrationen i Holbæk Kommune samt 

Regionsældrerådet og Patientinddragelsesudvalget i Region Sjælland. 

Efterfølgende har der været interview med ældrerådets repræsentanter i 

Nordvestnyt. 

20. Formanden har modtaget en række henvendelser omkring betingelserne for 

at modtage støtte fra Ældrerådets puljemidler efter at der har været bragt en 

artikel i Nordvestnyt. 

21. Formanden er blevet kontaktet af TV øst, der spørger ind til udviklingen fra 

2008 til 2019  i Holbæk Kommune  omkring visiterede borgere i 

hjemmeplejen. 

22. Formanden har fremsendt en ekstraordinær formandsmeddelelse den 

28.02.2019. 



23. Formanden har igangsat en undersøgelse omkring Ældrerådenes økonomi i de 

5 kommuner Næstved, Slagelse, Køge, Roskilde og Holbæk, som normalt 

bliver sammenlignet i budgetmæssige sammenhænge. 

24. Ældrerådet har fra Danske Ældreråd modtaget seneste nyhedsbreve, der bl. a. 

omhandler valg og formandsophør. 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune  

Mørkøv den 12.03.2019 

  

  

  

  


