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Referat fra Ældrerådsmøde d. 8. maj 2019.  
 
Deltagere: Steen-Kristian Eriksen (formand), Gitte Nikolaisen (næstformand), Dorte Hendrich, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, 
Elsebeth Ensted og Helge Olsen 
Sted: Seminariet 
Referent: Kirsten Becker 
 

1. Velkommen På Ældrerådsmøde d. 10. april 2019 aftalte ældrerådets medlemmer at møderne fremover skulle 
holdes i De Aktive Centre samt plejecentre.  
Formanden ønsker en ny plan for hvor møderne afholdes og det skal primært være på De Aktive 
Centre. 
 
Vedr. Høringer: 
Formanden sender til de relevante grupper i Ældrerådet straks materiale modtages. 
Ældrerådet tilkendegiver at der ønskes bedre tid til høringssvar. En bedre systematik i processen. 
Forslag: Ældrerådet udarbejder overordnet høringssvar på strategier (f.eks. rehabilitering). Fortsat 
høringssvar på konkrete emner. 

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes 
 

3. Godkendelse af referat fra møde 
d. 10. april 2019 

Referatet godkendes. 

4. Orientering – Ældrerådet 
a. Orientering fra formand 
b. Orientering fra 

Formandsmeddelelse af 8. maj 2019. 
A. 
Vedr. punkt 17: Ældrerådets medlemmer til tilmeldt 28. maj 2019. Ingen har endnu ikke modtaget 



Ældrerådet, Holbæk 

Ældrerådets medlemmer deltagerliste. 
Vedr. punkt 18:Formanden har modtaget henvendelser vedr. reduktion i tid i den enkelte ydelse / 
besøg.  
Vedr. punkt 19: Formanden har modtaget 3 henvendelser vedr. forløb omkring udskrivelse fra 
sygehus. 
 
B. 
Axel Villumsen:  

• Har deltaget i møde vedr. evt. ensretning af Algade. 

• Byparken har afholdt påskefrokost for 87 deltagere. 
Helge Olsen: 

• Har deltaget i 36-års fødselsdag i Det Aktive Center Elmelunden.  

• Elmelunden har modtaget tilskud til sangbøger fra Ældrerådet. Dette har skabt stor glæde. 

• Den planlagte glasgang mellem ny og gammel Elmelunden fastholdes i det kommende 
byggebudget. 

Dorte Hendrich: 

• 12. april 2019 var der brunch i A-hus. 65 deltog. Brugerrådet tænker at nedgang i antal gæster 
måske er på grund af betaling via mobile pay. Ved næste arrangement kan igen betales 
kontant. 

• Søren Gade vil give foredrag tirsdag d. 14. maj 2019 i A-hus. 
Elsebeth Ensted: 

• Høring på diabetes produkter er sendt. 

• Danske Ældreråd har henvendt sig vedr. udbredelse af kendskab til frit leverandørvalg i 
Hjemmeplejen. 

Gitte Nikolaisen: 

• Har hørt en ung studerende fortælle om et sprog-projekt, hvor ”den unge studerende” 
kommer i praktik hos ældre borgere, for at træne sproget. Vil drøfte dette i Integrationsrådet. 

Johnny Petersen: 

• Gode indlæg på Nyborg Strand og deltog i work-shop vedr. ny teknologi / nye hjælpemidler. 

• Ønsker drøftelse af tildeling af puljemidler. 
Aage Jelstrup: 

• Lersøcentret har holdt påskefrokost med 80 deltagere. 

• Jubilæumsfest for 90 deltagere 

• Fredag d. 10. maj er der ”Kend din kommune” i Lersøcentret. 40 deltagere er tilmeldt. 
Jørgen Steen: 
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• Alle ændringer i forbindelse med nyt brugerråd i Tuse er nu faldet på plads. Især vedr. 
kassererens adgang til brugerrådets økonomi. 

• Foreslår at der i Fælleskøkkenet / menupanel arbejdes med mindre madportioner til en 
reduceret pris. Dette for at undgå madspild. 

 

5. Orientering fra administrationen Thomas de Richelieu: 
Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020 har stort fokus på forebyggelse og har i den forbindelse 
særligt fokus på ældre mænd og ensomhed i denne gruppe. 
 
Budgetrevision 2: 
AHLI har udfordringer i den kommunale medfinansiering, samt øget forbrug i hjemmesygeplejen og 
visitationen. 
Voksen-special området har et stort merforbrug. Området er udfordret på borgere med psykiatriske 
problemstillinger. (Psykiatrien i Regionen er presset; idet der mangles både læger og plejepersonale) 
samt at der i øjeblikket flytter borgere med udfordringer til kommunen. 
Der er lavet en handleplan for voksen-special området for at nedbringe det forventede merforbrug. De 
øvrige kerneområder skal have stor opmærksomhed på anvendelse af midlerne. 
 
Servicerammen er presset. 
 
Socialudvalget er ansvarlig for § 18 puljen. Udvalget påtænker tilbageholdendehed i denne pulje. Ved 
beslutning vil det betyde at udlodning af puljemidlerne udskydes. 
Næste møde i § 18 udvalget er planlagt til d. 21. maj 2019.  
 
Gennemgang af Kls og Kubens plejebolig analyse, hvori behov for plejeboliger i de kommende år 
gennemgås. 
Dialog om analysen og Ældrerådet tilkendegiver at analysen ønskes drøftet på det kommende 
dialogmøde med Udvalget for Ældre og Sundhed.    
 

6. Nyt fra: 
Integrationsrådet 
Folkeoplysningsudvalget 
§ 18 udvalget 
Regionsældrerådet 
Danske Ældreråd 

Integrationsrådet: 

• Der er intet nyt. 
Folkeoplysningsudvalget: 

• Der er konstituerende møde d. 8. maj 2019. 
§ 18- udvalget: 

• Næste planlagte møde er 21. maj 2019.  
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Regionsældrerådet: 

• Ældrerådet har en kort dialog om evt. nedlæggelse af regioner, samt dialog om emner / 
temaer til de kommende møder i rådet.  

Danske Ældreråd: 

• Repræsentantskabsmøde er afholdt og ny formand Mogens Rasmussen er valgt. Ældrerådet 
ønsker at rådet vil have fokus på synliggørelse af Danske Ældreråd. 

 

7.  Ændret udpegning til 
Regionsældrerådet 

Ældrerådet har tidligere udpeget Steen-Kristian Eriksen som repræsentant i Regionsældrerådet med 
Johnny Petersen som suppleant. 
På grund af nye arbejdsopgaver i forbindelse med formandens indtræden i Danske Ældreråds 
bestyrelse har formanden et ønske om at suppleanten indtræder som Ældrerådets ordinære medlem 
i Regionsældrerådet.  
Det indstilles, at Ældrerådet ændrer repræsentation i Regionsældrerådet. 
 
Johnny Petersen indtræder og suppleant er Axel Villumsen. 
 

8. Drøftelse af arbejdsgange i 
forbindelse med Ældrerådet 

Der har den 02.05.2019 på foranledning af administrationen været afholdt møde om fremtidige 
arbejdsgange i forbindelse med Ældrerådets arbejde. Der fremsendes et notat.  
Det indstilles, at Ældrerådet drøfter fremtidige arbejdsgange i forbindelse med Ældrerådets arbejde. 
 
Notatet drøftes og arbejdsgang vedr. dagsorden besluttes.  
Det bemærkes at Ældrerådet fortsat ønsker et fyldigt referat; idet medlemmerne bruger referatet til 
efterfølgende orientering i de respektive Brugerråd. 
 
Forslag til udarbejdelse af årshjul godkendes. Det bemærkes at der skal være opmærksomhed på 
høringer / høringsfrister fra andre kerneområder f. eks Kultur og Fritid samt Vækst og Bæredygtighed. 
 
Vedr. ansøgninger til puljemidler. Dette punkt ønskes under punkt 10  (Drøftelse af principper for 
anvendelse af puljemidler). Opmærksomhed henledes på ansøgninger til puljemidler skal på 
dagsorden efter § 18 møderne. Der stilles forslag om juni og oktober måned. 
 
Vedr. Ældrerådets økonomi. Forslag besluttes. 

9. Dagsordenspunkter til 
Ældrerådets dialogmøde mellem 
Udvalget for Ældre og Sundhed. 

Til dialogmødet er følgende emner foreslået på Ældrerådsmøde d. 10. april 2019 
1. Puljemidler 
2. Ældrerådets økonomi 
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 3. Boligstrategien for ældre 
4. Nyt plejecenter 
5. Forebyggelse. 

Der skal fastlægges uddelegering af emner til ældrerådsmedlemmerne – ligesom der kan fremsættes 
nye supplerende emner. 
Det indstilles, at  
Ældrerådet drøfter eventuelt nye emner til dialogmødet og fastlægger uddelegering af emner til 
Ældrerådet. 

 
Ældrerådet fastholder ovennævnte emner til dialogmødet og fordeler emnerne mellem sig. 
 

10. 
 
 

Drøftelse af principper for 
anvendelse af puljemidler. 

Ældrerådet har gennem en periode administreret en pulje til styrkelse af brugerråd og frivillighed i 

arbejdet med ældre. 

Der er undervejs sammen med administrationen blevet fastlagt en række principper for bevilling og 

administration af midlerne. 

Efter drøftelse med Ældre og Sundhedsudvalget blev det tilkendegivet, at ansøgerkredsen kunne 

udvides i forhold til brugerrådene ved de aktive centre. 

Der er for indeværende et behov for, at Ældrerådet klargør de fremadrettede principper for tildeling 

og administration af puljemidlerne. 

Det indstilles, at : 

• Ældrerådet drøfter hvilke prioriterede indsatser puljemidlerne skal anvendes til  

• Ældrerådet nedsætter et hurtigarbejdende udvalg til at formulere principperne for indsatser, 

tildeling og administrationen af puljemidlerne. 

Principperne for anvendelse af puljemidlerne drøftes kort. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe (Elsbeth, Johnny, Helge, Jørgen og Gitte(tovholder)) som, med 

udgangspunkt i medlemmernes tilkendegivelser, formulerer oplæg til principperne for indsatser, som 

Ældrerådets ønsker at prioritere og tildeling af puljemidler.  
 

11. 
 
 

Drøftelse af beslutning om 
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 
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ved de aktive centre. 

Administrationen vil eventuelt fremlægge nye ansøgninger på mødet. 
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. 

 

Til mødet foreligger ansøgninger fra 

1.1. Brugerrådet ved Det Aktive Center Tølløse:  

Ansøgning om tilskud til dækning af busser til arrangement til tivoli i alt 13.000,00 kr. 

Afslag på ansøgning og henvisning til at ansøge § 18-midler. 

1.2. Brugerrådet ved det Aktive Center Tølløse: 

Ansøgning om tilskud til betaling af bus til Bogense i alt 8.700,00 kr. 

Afslag på ansøgning og henvisning til at søge § 18- midler.  

2. Brugerrådet ved Det Aktive Center Lersøcentret:  

Ansøgning om tilskud til 3 højskabe fra Kvik og 4 reoler fra Silvan til opbevaring afr diverse materialer i 

alt 8.650,00 kr. 

Bevilliges. 

3.Brugerrådet ved Det Aktive Center Tølløse: 

Ansøgning om institutionskort til Andelslandsbyen Nyvang. 

Bevilliges. 

4. Brugerrådet ved Det Aktive Center Elmelunden:  

Ansøgning om tilskud til institutionskort til Nyvang i alt 1.600,00 kr. 

Bevilliges. 

5.1. Brugerrådet ved Det Aktive Center Åvang: 

Ansøgning om tilskud til indkøb af 8 ekstra Bowls kugler i alt 2.400,00 kr. 

Bevilliges. 

5.2. Brugerrådet ved Det Aktive Center Åvang: 

Ansøgning om institutionskort til Andelslandsbyen 

Bevilliges. 

6.Frivillig Kristian Nielsen fra Stenhusbakken: 

 Ansøger om tilskud til middag i forbindelse med fredagscafe. Dagens ret fra Holbæk Kommunes 
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storkøkken i alt 9.800,00 kr. 

Der bevilliges i alt kr. 1.400,00 til 2 fredagscafeer. Der meddeles afslag på det resterende beløb. 

7. 1. Brugerrådet ved Det Aktive Center Stenhusbakken: 

Ansøgning om tilskud til køb af bærbar PC med officeprogram i alt 5.600.00 kr. 

Bevilliges. 

7.2. Brugerrådet ved Det Aktive Center Stenhusbakken: 

Ansøgning om ombetrækning af stole i cafeen. 

Afslag. 

8.Brugerrådet ved Det Aktive Center Lersøcentret: 

Ansøgning om tilskud til sommerudflugt den 21.06.2019 i alt 3.000.00 kr. 

Bevilliges. 

9.1 Brugerrådet ved Det Aktive Center Elisabethcentret: 

Ansøgning om tilskud til arrangement med middag, kaffe kage og underholdning i alt 12.000 kr. 

Bevilliges. 

9.2. Brugerrådet ved Det Aktive Center Elisabethcentret: 

ansøgning om institutionskort til Andelslandsbyen Nyvang i alt  1.600,00 kr. 

Bevilliges. 

10. Brugerrådet ved Det Aktive Center Møllevang: 

Ansøgning om institutionskort til Andelslandsbyen Nyvang  i alt 1.600,00 kr. 

Bevilliges. 

11. Ansøgning fra Det Aktive Center Lersø: 

Ansøgning om stor kaffebrygger ca. 20.000,00 – 25.000,00 kr. 

Ansøgning sendes retur til Brugerrådet. Ældrerådet ønsker uddybning af det ansøgtes pris. Ældrerådet 

antager at kafferbryggeren kan anskaffes for et mindre beløb. 

 

12 Nyt om synliggørelse af 
Ældrerådet.  

Ældrerådet har besluttet at udgive et omkostningsfrit informationsmateriale i samarbejde med AD 
medier. 
 Ældrerådet har nedsat et udvalg bestående af Helge Olsen, Dorte Hendrich, Johnny Petersen, Gitte 
Nicolaisen og Steen-Kristian Eriksen til at forestå arbejdet med udformning af informationsmaterialet 
Der er solgt annoncer til det omkostningsfrie informationsmateriale svarende til et blad på 20 sider. 
Ældrerådet skal drøfte indhold i informationsmaterialet og vægtlægning af indhold som grundlag for 
udformning af informationsmaterialet. 
Der er fremsendt materiale fra AD mediers øvrige udgivelser for andre ældreråd og kommuner til 
inspiration. 
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Der fremsendes layoutoplæg fra AD media. 
Det indstilles, at Ældrerådet drøfter det videre forløb omkring udarbejdelse af informationsmateriale, 
samt fastlægger den principielle indholdsstruktur og fokus i informationsmaterialet og fordeler 
arbejdsopgaver i forbindelse hermed. 

Ældrerådet vil udarbejde et oplæg til indhold og mødes med journalist, som skal udforme det 
endelige materiale. Det aftales at der skal være fokus på Ældrerådets arbejdsopgaver. 
 

13 Boligstrategien og nyt 
plejecenter. 
 

På Udvalget for Ældre og Sundheds møde den 28.04.2019 drøftede udvalget en analyse af fremtidens 
plejecenter i Holbæk Kommune. 
Der vedhæftes et link til dagsordenspunktet: 
 https://holbaek.dk/politik/udvalg/æsu/dagsordener-og-referater-udvalget-for-aeldre-og-sundhed/ 
Efterfølgende er i dagbladet Nordvest Nyt offentliggjort indholdet af to rapporter om behov for et nyt 
plejecenter i Holbæk Kommune. 
De to rapporter er fremsendt til ældrerådets medlemmer. 
Det indstilles, at Ældrerådet drøfter konsekvenserne og holdningen til de to offentliggjorte rapporter 
om behov for et nyt plejecenter, samt drøfter det videre arbejde med boligstrategien. 
Boligstrategi og nyt plejecenter er drøftet og er punkt på dagsorden til dialogmøde med Udvalget for 
Ældre og Sundhed. 
Formanden oplyser at Sundhedsstyrelsen har udgivet en Ældreprofilrapport 2019 og anmoder om 
denne. 
 

14. Revision af 
Værdighedspolitikken. 

Der skal foretages en revision af værdighedspolitikken som følge af ændret lovgivning, hvor der 
ønskes knyttet et punkt til værdighedspolitikken. 
Der er i udkastet til værdighedspolitik tilføjet et punkt 7 ”Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, 
sorg og selvmord”. 
Det indstilles, at Ældrerådet drøfter værdighedspolitikkens nye punkt 7 og tilkendegiver sin holdning 
til den fremlagte formulering af den ordmæssige vedføjelse til værdighedspolitikken. 
Ældrerådet ønsker Ældre erstattet med mennesker i indledning til Værdighedspolitikken. 
 
Ældrerådet tilkendegiver et klart ønske om at puljemidler til hovedemne 7 ikke fordels med 10 
minutter her og der, men samles i ansættelse af medarbejdere, som vil have bekæmpelse af 
ensomhed, tab af livsmod, sprog og selvmord som fokusområde. 
 

15.  Høringssvar vedr. udbud af 
brystproteser. 

Der foreligger anmodning om at Ældrerådet afgiver høringssvar omkring ”Udbud af indkøb af 
brystproteser til borgere”. 

https://holbaek.dk/politik/udvalg/æsu/dagsordener-og-referater-udvalget-for-aeldre-og-sundhed/
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Det indstilles: At Ældrerådet drøfter afgivelse af høringssvar. 
 

Høringssvar vil blive fremsendt. 
 

16. Evt. • 28. maj 2019 Møde i Regionsældrerådet. 

• Formanden arbejder fortsat med forsikringsforhold for frivillige. Det vil være en ide at give tid 
til at drøfte dette emne på et kommende ældrerådsmøde.  

• 22. maj 2019 Møde i FOA, hvor FOAs formand Mona Strib giver oplæg. 

• Grete Christensen fra DSR har givet tilsagn om at deltage i et lignende møde. 

• Det aftales at der med dette referat sendes oversigt over Sundhedscafeer og 75 års 
fødselsdage, som er aftalt med Brugerrådene. 

 

 
 
Vedr. dagsorden til Ældrerådsmøde d. 12. juni 2019: 

• Dette møde holdes Kanalstræde 2. lokale 3.1. 

• Sidste frist for punkter til dagsorden er fredag d. 31. maj 2019. Dagsordensønsker sendes til Kirsten Becker keb@holb.dk 

• Et ønske er drøftelse af kommunikationsstrategi for Ældrerådet.  

• Endelig dagsorden vil blive sendt tirsdag d. 4. juni 2019 

• Forslag til plan for lokale til afholdelse af Ældrerådsmøder for 2019 
 
Vedr. Ældrerådsmøde d. 14. august 2018: 

• Evt. drøftelse af forsikringsforhold for frivillige i Holbæk Kommune. 
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