
Formandsmeddelelse 08. Maj  2019 
 
1. Formanden har den 11.04.2019 deltaget i orientering om projekt Liv i 

Ahlgade. 

2. Formanden har den 11.04.2019 deltaget i møde om Fremtidens 

Bofællesskaber i Holbæk lokalforum. 

3. Formanden har den 12.04.2019 været til møde med Holbæk Kommunes 

kommunikationsafdeling i forbindelse med interview til Holbæk Nyt. 

4. Formanden har den 23.04.2019 været til møde med Holbæk Kommunes 

kommunikationsafdeling sammen med Mette F og Kirsten B. 

5. Formanden har deltaget i FU/RÆR møde i Sorø den 25.04.2019. 

6. Formanden har sammen med næstformand inviteret  formænd og 

næstformænd i valgkreds 7 til møde om emner af fælles interesse.. 

7. Formanden har den 29.04.2019 deltaget i Danske Ældreråds 

repræsentantskabsmøde, og er efter mødeafslutning på ny blevet medlem af 

Danske Ældreråds bestyrelse. 

8. Formanden har den 30.04.2019 deltaget i brugerrådsmøde ved det aktive 

center Elmelunden. 

9. Formanden har den 01.05.2019 deltaget i brugerrådsmøde ved det aktive 

center Rosenvænget. 

10. Formanden har sammen med administrationen drøftet arbejdsbetingelser 

omkring Ældrerådet ved et møde den 02.05.2019. 

11. Formanden har deltaget i Brugerrådets Jubilæumsfest på Elmelunden 

den07.05.2019. 

12. Formanden har fortsat søgt afklaring om forsikringsforhold for frivillige,  der 

ikke har en foreningstilknytning. Afsøgningen sker som følge af en hændelse, 

hvor en frivillig er blevet påført skade med efterfølgende men og smerte, 

uden at der efterfølgende er blevet tilkendt erstatning. 

13. Formanden har modtaget en del tilmeldinger til mødet om Ældrepolitik  med 

Mona Striib og Jeppe Jacobsen den 22.05.2019 hos FOA, Stenhusbakken. 

14. Formanden har fortsat modtaget  henvendelser om AD media 

annoncetegning i forbindelse med Ældrerådets  kommende udgivelse af et 

omkostningsfrit informationsmateriale. Man ønsker vished for, at der er tale 

om en reel annoncetegning, og man klager over henvendelsesformen. 



15. Formanden har fremsendt høringssvar lagt omkring effektiviseringstiltag for 

2019 på Holkbæk Kommunes hjemmeside. 

16. Formanden er fortsat i gang en undersøgelse omkring Ældrerådenes økonomi 

i de 5 kommuner Næstved, Slagelse, Køge, Roskilde og Holbæk, som normalt 

bliver sammenlignet i budgetmæssige sammenhænge. 

17. Formanden har tilmeldt ældrerådsmedlemmer til temadag i 

Regionsældrerådet. 

18. Formanden har modtaget henvendelser om, at  der fragår visiteret tid ved 

hjemmehjælpernes transport fra modtager til anden modtager af  visiteret 

hjemmehjælp. 

19. Formanden har modtaget henvendelser om vilkår ved hjemskrivning af ældre 

borgere til eget hjem fra sygehusophold. 

20. Ældrerådet har fra Danske Ældreråd modtaget seneste nyhedsbreve. 

Materialet er fremsendt til Ældrerådets  medlemmer. 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune  

Mørkøv den 07.05.2019 
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