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 Ældrerådsmøde. 

Dato og tid: onsdag d. 12. juni 2019 kl. 10 -14  

Sted: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 3.1  

Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, Dorte Hendrich (fraværende), Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, 

Elsebeth Ensted og Helge Olsen. 

Thomas de Richelieu deltager kl. 11 -12. 

Referent: Kirsten Becker 

1. 
Kl. 10 

Velkommen  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 8. maj 2019 
 

Vedr. Formandsmeddelelse punkt 18 ønskes teksten ændret til: ”reduktion i tid i den 
enkelte ydelse / besøg. 
Herefter er referat godkendt. 
 

4. Orientering fra Ældrerådsformand /  
formandsmeddelelse  
 

Formandsmeddelse af 11. juni 2019: 
Vedr. punkt 5: I den nye Sportsby er der indgået aftale vedr. pris på svømning for 
pensionister. Pris 2 x 300 kr./ år. 
Vedr. punkt 11: Formanden giver orientering om samarbejdet med AD-Media. 
Ældrerådet ønsker klar tidsplan og plan for proces i det videre samarbejde med AD-
Media. 
Vedr. punkt 14: Ældreråd / Sundhedsgruppen vil følge udviklingen i Det Nære 
Sundhedsvæsen tæt. 
 
Formanden oplyser at der er indgået en aftale med Grete Christensen, formand for DSR, 
om møde i samarbejde med Ældrerådet d. 6. eller 15. august 2019.  
 
Formanden oplyser at der vil blive arrangeret et informationsmøde med Movia vedr. 
viden om hvordan busafgange søges elektronisk. Mødet vil formodentligt blive afholdt på 
biblioteket. 
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Vedr. § 18- midler: Ældrerådet vil følge udviklingen vedr. § 18 puljen tæt. 
 

5. Orientering fra Ældrerådets 
medlemmer 
 

Johnny Petersen: Brugerrådet på Stenhusbakken har stor opmærksomhed på forslag 
vedr. brug af Stenhusbakken i fremtiden. 
Aage Jelstrup: I Lersøcentret er 70 deltagere tilmeldt en ”udskudt” Valdemarsdag, som 
bliver holdt d. 18. juni 2019.  
Helge Olsen: ”Motion og Trivsel”, som er en del af Knabstrup Idrætsforening for borgere 
over 60 år, har nu i alt 60 deltagere. Borgerne er bosiddende i Knabstrup, Mørkøv og 
Jyderup. 
Jørgen Steen: Cafeen i Tuse oplever udfordring ved betaling vedr. ikke-visiterede borgere, 
som ved særlige arrangementer ønsker at spise i cafeerne. Administrationen vil sikre 
tilbagemelding til cafémedarbejdere på hvordan problematikken håndteres. 
Elsebeth Ensted: Afventer indbydelse til brugerrådsmøder på Elisabethcentret. 
Sundhedsgruppen har udarbejdet forslag til høringssvar vedr. indkøbsaftale på parykker, 
som godkendes af Ældrerådet. Ældrerådet oplever uoverensstemmelse mellem 
holdbarhed af parykker og bevillingsperiode.  
 

 6. 
 

Orientering fra Administrationen ved 
Thomas de Richelieu 
 

Thomas de Richelieu: 

• Charlotte Larsen konstitueres i perioden 1. juli til 31. oktober 2019.  

• Charlotte Larsen vil deltage i Ældrerådets møder, som hidtil aftalt. 

• Vedr. borgere, som ønsker plejebolig. Vækst og Bæredygtighed søger løsning på 
bolig til 20 borgere. 

• Kommuneaftale forventes først at være endelig aftalt efter sommeren. 

• Servicerammen er stærkt presset. 

• Økonomiopfølgning viser at ældreområdet forventes at balancere i 2019. Der er 
indenfor Aktiv Hele Livet udfordringer på Det Specialiserede Voksenområde. 

• På Ældreområdet forventes økonomien i 2020 at være udfordret. 

• Ældrerådet og Handicaprådet er meget velkommen til at deltage på 
Sundhedsdagen, som er på Algade lørdag d. 22. juni 2019.  

 
Som opfølgning på dialog i marts 2019 orienteres Ældrerådet om ”Kompetenceudvikling 
for frivillige på Ældreområdet”. Ønsker er fra 13 brugerråd og frivillige på plejecenter: 

1. Førstehjælp med hjertestarterkursus 
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2. ”Praktisk demensviden” 
Kurserne planlægges gennemført i august og september 2019.  
 

7. Opfølgning på dialogmøde med 
Udvalget for Ældre og Sundhed d. 27. 
maj 2019 
 

Ældrerådet oplevede et meget positivt møde med et imødekommende Udvalg for Ældre 
og Sundhed. 
Vedr. Senior-bofællesskaber: Ældrerådet er meget tilfreds med at udvalgsformanden vil 
drøfte senior-bofællesskaber med borgmesteren. Ældrerådet vil følge dialogen. 
Vedr. plejebolig-byggeri: Ældrerådet følger den politiske dialog. 
 
Ældrerådet er enige i Udvalgets opmærksomhed på forebyggelse generelt og vil have 
fokus på forebyggelse på ældreområdet. 
 

8. Orientering fra: 
1. § 18- udvalget 
2. Integrationsråd 
3. Folkeoplysningsudvalg 
4. Regionsældreråd 
5. Danske Ældreråd 

 

Ad 1. afventer politisk beslutning vedr. puljen. 
Ad 2. Evaluering af integrationsdagen. Nydanskere deltog i meget begrænset antal i 
integrationsdagen. Integrationsrådets årsrapport er behandlet i Kommunalbestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet at den ønsker at Integrationsrådet bliver mere 
synligt. 
Ad 3. Johnny Petersen har deltaget i et møde i udvalget og vil søgen viden om midler fra 
denne pulje til ældreområdet. 
”Danmark synger sammen” kunne være et fælles initiativ med brugerrådene. 
Har opmærksomhed på et forslag om teater, hvor børn og ældre kan deltage sammen. 
Ad 4. Johnny Petersen er trådt ind Regionsældrerådet. 
Ad 5. Danske Ældreråd har sendt retningslinjer vedr. velfærdsteknologi i høring. Elsebeth 
vil læse og give kommentarer. 
   

9. 
 
 

Præsentation af indledende tanker om 
Huskeugen i uge 38 samt orientering 
om ”Toppen” 
 
 

Projektleder Maria Vahr Glorvigen giver orientering om Huskeugen i uge 38 og kort 
status på Toppen.  
Herunder hvor mange bruger Toppen og hvilke initiativer / aktiviteter er pt. i gang. 
Vedr. huskeugen: 
Ældrerådet modtager orientering om huskeuge og ideer til aktiviteter. Det aftales af 
Ældrerådet vil modtage kort status i august og september inden huskeugen 
gennemføres. 
Vedr. Toppen: 
8 yngre borgere med demens under 65 år deltager i Toppens aktiviteter. 8 -10 pårørende 
(børn og børnebørn) er med i aktiviteterne. 
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Der er meget positive tilbagemeldinger fra både deltagere og pårørende. 
1 frivillig har ønsket at blive tilknyttet Toppen. 

10. Drøftelser i Ældrerådet 1. Drøftelse af kommunalbestyrelsens arbejdsprogram med særlig opmærksomhed 
på rehabilitering og forebyggelse. Oplæg ved Steen-Kristian Eriksen. 
Arbejdsprogrammet vedhæftes dagsorden. 
 

2. Danske Ældreråd ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske 
områder” vedtaget d. 29. april 2019. Oplæg ved Steen-Kristian Eriksen.  

Dette punkt udsættes til næste møde  
 

11. Oplæg fra arbejdsgruppe vedr. kriterier 
for bevilling af puljemidler 
 

Arbejdsgruppen fremlægger oplæg; revideret efter dialog med Udvalget for Ældre og 
Sundhed. 
Forslag gennemgås og kommenteres. Arbejdsgruppen vil udarbejde nyt revideret oplæg, 
som drøftes på næste møde. 
 

12. Planlægning af Ældrerådets 
mødeaktivitet og 1. udgave af 
årsoversigt 
 

Forslag vedhæftes dagsorden 
Vedr. planlægning af Ældrerådets mødeaktivitet 2020 og aftaler vedr. dagsordener: 
Forslag vedtages.  
Det aftales at Ældrerådets møder, som udgangspunkt holdes på Kanalstræde. Evt. kan et 
møde / ekstra møde reserves til at besøge Aktive Centre og evt. plejecentre. Aftales 
senere. 
Forslag til 1. udgave af årsoversigt. 
Drøftes på næste møde. 
  

13.  
Puljer –behandling af ansøgninger 
 
 
 

Ansøgningsfrist er 5. juni 2019. Efter ansøgningsfrist sendes bilag til dagsorden med 
ansøgninger og oversigt. 

1. ansøgning fra Aktiv Center Åvang. Lydanlæg med projektor, lærred, højtaler og 
teleslynge til aktiviteter i Det Aktive Center. 

Ældrerådet bevilliger afslag til det ansøgte. Brugerrådet bedes undersøge, hvorvidt det vil 
være muligt at indkøbe det ansøgte til en mindre pris. Det ønskes at brugerrådet 
indhenter yderligere tilbud fra 1 eller 2 tilbudsgivere. 

2. ansøgning fra Aktiv Center Rosenvænget. 2 batterier til side-by-side-cykel. 
Bevilliges. 

3. ansøgning fra Det Aktive Center Elnebjergcentret på Orø. Tilskud til 
fællesspisning. 
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Bevilliges. Kr. 100 pr deltager. 
 

14. Høring ”Tilsynspolitik for Kommunalt 
tilsyn på plejecentre og 
fritvalgsområdet 2019” 

Oplæg sendes med dagsorden (er tidligere sendt til formanden og sundhedsgruppen) 
Sundhedsgruppen vil udarbejde høringssvar. 

15. 
 

Evt. Kort orientering vedr. ”Fremtidens mad” 
Orientering om workshop om ”Fremtidens mad” d. 25. juni 2019  
 

 

 


