Formandsmeddelelse nr. 1
05.01.2015

1. Formanden har i forbindelse med byrådets behandling af Holbæk i Fællesskab forespurgt
formanden for Voksenudvalget Pernille Kruse, om Ældrerådets fortsatte medvirken i
Holbæk i Fællesskab.
Pernille Kruse har i sit svar meddelt at de omstillingsgrupper, der har været arbejdet med i
2014 ikke vil fortsætte. I første halvår af 2015 vil der blive arbejdet med fire andre grupper.
I efteråret 2015 og foråret 2016 kommer der så andre igen. Her vil der blandt andet komme noget
om plejecentre.
At ældreområdet ikke indgår i Holbæk i fællesskab i foråret 2015 betyder imidlertid ikke, at der ikke
arbejdes mere med det, som man fandt frem til i de fire omstillingsgrupper.
Resultatet af arbejdet i omstillingsgrupperne vil stadigvæk være en del af det, der arbejdes videre
med i forhold til kerneopgaver frivillighed og hvad der ellers kom op.

2. Formanden har haft følgende bekendtgørelses-og lovændringer fremsendt til
kommentering forinden afgivelse af høringssvar fra Danske Ældreråd.
- ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven,
- faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre
med uplanlagt vægttab
- udkast til ”webbog” om forebyggelse på ældreområdet.
3. Formanden har modtaget en meddelelse fra John Lyager Poulsen om, at han efter samråd
med sin familie har besluttet at nedlægge sit mandat i ældrerådet for at gøre plads for en anden.
I henvendelsen skriver John Lyager Poulsen endvidere, at han har været utrolig glad for den relative
korte tid, han har kunnet deltage, og ønsker at sige alle tak for et godt samarbejde.

4. Formanden har modtaget en række nytårshilsner fra flere ældreråd, Danske ældreråd, borgmestre i
Region Sjælland og administrative medarbejdere i Holbæk kommune og Region Sjælland.

5. Formanden har modtaget henvendelser fra flere pensionistforeninger omkring tildeling af § 18
midler.

6. Formanden er inviteret til møde med Faglige Seniorer den 20.01.2015.

7. Formanden er inviteret til møde med Metals efterlønnere i Holbæk den 04.02.2015.
8. Formanden er inviteret til at holde oplæg ved Rosenvængets højskoledage den 27.01.2015.
9. Formanden er inviteret til at holde oplæg om Japan i Jyderup/Bregninge/Bjergsted
pensionistforeninger den 29.01.2015.
10. Formanden har modtaget flere henvendelser omkring digitaliseringsproblemstillinger og
ældres rettigheder/muligheder(specielt økonomi) som pensionister.
11. Ældresagen har fremsendt invitation til konference om samarbejdet mellem kommunale
institutioner og frivillige foreninger. Lokalt afholdes konferencen den 17.02.2015 fra 13.00 –
17.00 på Elværket Holbæk.
12. Danske Ældreråd har fremsendt nyhedsbrev nr. 4 og konferencerapport den 16.12.2014.
Materialet er fremsendt til Ældrerådets medlemmer.

Steen-Kristian Eriksen
Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune
Mørkøv den 04.01.2015
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