
Formandsmeddelelse nr. 10 oktober  2018. 
1. Formanden har den  24.09.2018 deltaget i Danske Ældreråds temadag om bl.a. 

kvalitetsstandarder i Snekkersten. 

2. Formanden har den 25.09.2018 deltaget i dialogmøde om brugerrådenes fremtid på 

Kanalstræde Holbæk.  

3. Formanden har den 02.10.2018 deltaget i Elmelundens brugerrådsmøde. 

4. Formanden har den 03.10.2018 deltaget i Rosenvængets brugerrådsmøde. 

5. Formanden har den 04.10.2018 deltaget i arrangement på friplejehjemmet Fjordstjernen 

omkring demens med oplæg ved Vibeke Drevsen. 

6. Formanden har den 09.10.2018 deltaget i Forretningsudvalgsmøde i Regionsældrerådet. 

7. Formanden har modtaget henvendelser omkring hjemskrivning fra sygehus – og hvilke 

rammer der gælder for hjemskrivningen. 

8. Formanden har modtaget flere henvendelser om budget 2019 og overslagsårene efter det 

indgåede budgetforlig. Man har interesse i at vide, hvordan det kan forventes udmøntet. 

9. Formanden har modtaget henvendelser om, hvad fremtiden er for Stenhusbakken. 

10. Formanden har modtaget flere henvendelser om madpriser og muligheden af at nedsætte 

prisen på maden. 

11. Formanden har fremsendt læserbrev om prishop på mad på plejecentrene. 

Brevet har været bragt på Holbæk online – men ikke i Nordvestnyt, da det fandtes at være 

for langt. 

12. Formand og næstformand har fremsendt  et revideret læserbrev til Nordvestnyt om 

problemstillingen vedrørende prishop på mad på plejecentrene. 

13. Formanden har modtaget henvendelser fra organisationer om Ældrerådets hjælp til at 

finde frivillige. 

14. Formanden har modtaget henvendelser om Ældrerådets manglende synlighed. 

15. Formanden har modtaget henvendelse om, hvornår det kan forventes, at der påbegyndes 

byggeri af ældreegnede seniorboliger. 

16. Formanden har modtaget ansøgninger om tilskud fra puljemidlerne.  

De fremsendte ansøgninger indgår i behandling af puljemidler på Ældrerådets møde den 

10.10.2018. 

17. Formanden har modtaget et materiale, der skal danne baggrund for en dialog om 

brugerrådenes fremtid med henblik på et høringssvar. 

Materialet er videresendt til Ældrerådets medlemmer. 

18. Formanden har videresendt diverse materialer fra Danske Ældreråd, herunder referater og 

nyhedsbrev. 
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