
Formandsmeddelelse 11. november 2018 
 
1. Formanden har den 24.10.2018 deltaget i højskoledag arrangeret af det aktive center 

Rosenvænget, Mørkøv. 

2. Der har den 29.10.2018 været afholdt dialogmøde med Udvalget Ældre og sundhed. 

3. Formanden har den 30.10.2018 deltaget besøg på aktivcentret for ældre i Glostrup sammen 

med de frivillige ved  det aktive center Rosenvænge. Besøget blev afsluttet med en 

rundvisning på Nordisk Film. 

4. Formanden har den 31.10.,2018 deltaget i brugerrådsmøde på Rosenvænget. 

5. Formanden har den 06.11.2018 deltaget i brugerrådsmøde på Elmelunden. 

6. Formanden har den 06.11.2018 holdt oplæg omkring ældrepolitiske udfordringer for 

kooperative kvinder i Holbæk. 

7.  Formanden har den 07.11.2018 deltaget i Regionsældrerådsmødet i Sorø. 

8. Formanden har den 08.11.2018 deltaget i temamøde om Fremtidens sundhedsvæsen på 

Axelborg gennem interaktivt TV. 

9. Formanden skal den 13.11.2018 deltage i Faglige Seniorers temadag i Ringsted om 

Ældrerådenes arbejde. 

10. Formanden har bragt i erfaring, at renovering af den 

 ældre bygningsmasse på Elmelunden hvor det aktive center holder til, skal påbegyndes 

 den 21. marts og vil strække sig over mindst 6 måneder. Det betyder, at det aktive center 

Elmelunden ikke vil have et fast tilholdssted. Dette har afstedkommer mange og  meget 

kritiske bemærkninger.  

Bl.a. finder man at det vil være svært at genrejse aktiviteterne i det aktive center efter en 

længere lukning, ligesom man er forundret over beslutningen om at flytte 

dagcenteraktiviteterne fra Rosenvænget til Elmelunden, når der skal foretages en lukning i 

forbindelse med den længerevarende renovering. 

11. Formanden er blevet gjort opmærksom på problemer omkring betaling af udgifter i 

forbindelse bevillinger fra  pulje-midlerne. 

12. Formanden har modtaget flere henvendelser om tidsperspektiv og muligheder for 

etablering af ældreegnede seniorboliger i Holbæk Kommune. Der bliver spurgt ind til 

Ældrerådets involvering omkring de aktuelle møder i lokalområderne omkring en afklaring 

af en boligstrategi i Holbæk Kommune. 

13. Formanden har modtaget en del henvendelser om rekruttering af personale til 

ældreområdet. 

14. Formanden har modtaget henvendelser omkring den ændring af busrute 490, og hvilke 

initiativer Ældrerådet har i sinde at tage i denne anledning. 

15. Formanden har modtaget en del henvendelser i forbindelse med de besluttede 

prisstigninger på mad på plejecentrene.   



16. Formanden har modtaget henvendelser om at ordningen med afhentning af storskrald og 

haveaffald skal stoppe fra 2019. Man spørger ind til, om hvorledes man fremover så skal 

aflevere sit storskrald og haveaffald, hvis man ikke har en bil med træk. 

17. Formanden har modtaget henvendelser om muligheden af fællesarrangementer omkring  

”Danmark spiser sammen”. 

18. Administrationen har på given foranledning rettet henvendelse til borgmester Christina K. 

H. og udvalgsformand Jeppe Jakobsen om dialog og statusmøde den 12.12.2018 fra kl. 

10.00 – 11.00. Der er givet foreløbigt tilsagn om at mødes med Ældrerådet. 

19. Ældrerådet har fra Danske Ældreråd modtaget en række nyhedsbreve, der bl. a. omhandler 

det kommende valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. 

20.  Formanden er blevet gjort opmærksom på, at Danske Ældreråds medlemmer i bestyrelsen 

fra Region Sjælland ikke ønsker at blive genvalgt. Det betyder, at der skal findes kandidater i 

den nordlige og den sydlige del af Region Sjælland. Der vil blive afholdt valg til bestyrelsen 

den 26.02.2019 i Køge. 
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