
Formandsmeddelelse nr. 5 – april 2018. 

1. Formanden har den 18.04.2018 deltaget i Østergårdens brugerrådsmøde. 

2. Formanden har deltaget i dialogmøde om brugerrådenes fremtid på Kanalstræde den 

18.04.2018 sammen med ældrerådet og repræsentanter for brugerrådene. 

3. Formanden har den 19.04.2018 deltaget i temadag om demens – ”Kan man blomstre med 

demens” på Elværket. 

4. Formanden har sammen med medlemmer af ældrerådet holdt møde med ældrerådene i 

Kalundborg og Odsherreds kommuner den 20.04.2018. Hovedemnet var det netop 

afholdte ældrerådsvalg i de tre kommune. 

5. Formanden har den 25.04.2018 deltaget i forretningsudvalgsmøde i Regionsældrerådet i 

Region Sjælland. 

6. Formanden har sammen med ældrerådets medlemmer deltaget i Danske Ældreråds 

repræsentantskabsmøde og temadag den 07.05.2018 samt 08.05.2018 i Nyborg. 

7. Formanden har den 14.05.2018 deltaget i et orienteringsmøde med Christina Hvalsø og 

Camilla Hove Lund om brugerrådenes fremtid. 

8. Formanden har den 14.05.2018 deltaget i dialogmøde mellem Holbæk Sygehus, 

patientforeninger og ældreråd i den nordslige del af Region Sjælland. 

9. Formanden har modtaget en række skrivelser, der er videresendt til ældrerådets 

medlemmer: 

- Udkast til ny værdighedsgaranti 

- Forespørgsel omkring madservice og madlevering 

- Invitation til temadag i region Sjælland 

- Transport til Sportsbyen. 

- Anmodning om høringssvar til kvalitetsstandarderne. 

- Orienteringsskrivelse om administrationens tanker om brugerrådenes fremtid. 

10. Formanden har videresendt diverse skrivelser og nyhedsbreve fra Danske Ældreråd, samt 

en række relevante ældrepolitiske artikler. 

11. Formanden har modtaget en del henvendelser om brugerrådene og de aktive centres 

fremtid.  

12. Formanden har modtaget henvendelser om fremtiden og den aktuelle situation for 

Dagcentre og Aktivcentre. Henvendelserne kommer fra brugerrådene ved Elmelunden og 

Rosenvænget. 

13. Formanden har modtaget henvendelser fra flere ældreråd om, hvad Holbæk Kommune gør 

for at rekruttere kvalificeret personale i ældreplejen. 

14. Formanden har noteret sig afholdelse af udvalgsmøde i Udvalget Ældre og Sundhed, og har 

fremsendt link med referat fra mødet til Ældrerådets medlemmer. 

15. Formanden har modtaget henvendelser om forskellige forhold  med relation til 

ældreområdet i Holbæk Kommune. Det drejer sig bl.a. om frivilliges forsikringsforhold, når 



det frivillige arbejde foregår indenfor ældreområdet men udføres som ikke 

foreningsorganiseret.  

 

Steen-Kristian Eriksen  

15.05.2018  

 

 


