
Formandsmeddelelse nr. 7 og 8 – juli og august 2018. 

1. Formanden har den 21.06.2018 deltaget i dialogmøde med ældreminister Thyra Frank og 

ældreordfører for DF Jeppe Jakobsen (MF) i forbindelse med ældreministerens politiske 

vision om værdighed i ældreplejen. Fra ældrerådet deltog ligeledes Jørgen Steen og Dorte 

Hendrich. 

2. Formanden har den 21.06.2018 deltaget i Midsommerfest arrangeret af brugerrådet ved 

Elmelunden. 

3. Formanden har den 30. juni sammen med ældrerådet været inviteret til en rundvisning i 

Folketinget og efterfølgende drøftelse med Jeppe Jacobsen om ældrepolitik generelt og 

specielt i Holbæk kommune. 

4. Formanden har afholdt møde med forvaltningen om praktiske forhold i relation til 

puljemidler. 

5. Formanden har den 06.08.2018 deltaget i Elmelundens brugerrådsmøde. 

6. Formanden har den 01.08.2018 deltaget i Rosenvængets brugerrådsmøde. 

7. Formanden har gennem sommeren modtaget en lang række henvendelser vedrørende 

mangelfuld rengøring, manglende skift af sengetøj og udfordringer omkring indtagelse af 

drikke. 

8. Formanden er blevet interviewet af P4 omkring opkrævning af betaling i forbindelse med 

hjemskrivning ældre til kommunale akutpladser. Link til P4 er sendt til ældrerådets 

medlemmer. 

9. Formanden er blevet interviewet af Sjællandske Medier omkring beskæringer i de 

kommunale ældrebudgetter herunder især forholdene  i Holbæk kommune. 

10. Formanden har modtaget henvendelser om, hvornår man kan forvente, at bygning af et 

nyt plejecenter vil starte og hvornår der kan forventes at blive etableret nye ældreegnede 

boliger. 

11. Formanden er blevet spurgt om muligheden for at etablere spise- og 

undervisningsaktiviteter specielt for ældre mænd. 

12. Formanden har modtaget henvendelser om Ældrerådets holdninger til straffeattester for 

sundhedspersonalet i ældreplejen. 

13. Formanden har modtaget positive tilbagemeldinger i forbindelse med, at formanden for 

Udvalget   Ældre og sundhed, Jeppe Jacobsen har foranlediget at spareforslag omkring 

effektiviseringsgevinster er sendt tilbage til Udvalget Ældre og Sundhed til fornyet 

behandling. 

14. Formanden har modtaget henvendelse fra Ældrerådet i Kalundborg kommune, der spørger 

ind til gode aktiviteter på ældreområdet i Holbæk Kommune. 

15. Formanden er inviteret til midsommerfest og højskoledag på Elmelunden samt højskoledag 

på Rosenvænget. 



16. Formanden har modtaget henvendelser om forsikringsforhold for frivillige, der ikke er 

organiseret i foreninger. Man har manglet en officiel tilbagemelding om den trufne 

beslutning i kommunalbestyrelsen. 

17. Formanden er blevet spurgt om hvilke beslutninger, der er taget i forbindelse med 

ansøgninger omkring tildeling af midler fra 500.000 kroners puljen til understøttelse af 

frivillige aktiviteter. 

18. Formanden har sammen med repræsentanter fra ældrerådet modtaget invitation til at 

deltage i dialogmøde om nye vedtægter for brugerråd den 25.09.2018. Mødet finder sted i 

Kantinen, Kanalstræde, Holbæk. 

19. Formanden har videresendt diverse materialer fra Danske Ældreråd herunder invitation til 

temadag om demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død og kvalitetsstandarder. 

20. Danske Ældreråd meddeler, at Trine Toftgaard Lund er ansat som ny sekretariatschef for 

Danske Ældreråd i stedet for den hidtidige sekretariatsleder Marianne Lundsgaard. 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  
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