
Formandsmeddelelse 13.11.2019. 
 

1. Formanden har deltaget i patientbaggrundsgruppe i lægehuset i Mørkøv den 

09.10.2019. 

2. Formanden har deltaget i arrangement i forbindelse med huskeugen den 

10.10.2019 på  friplejehjemmet Fjordstjernen. 

3. Formanden har deltaget i Dialog og temamøde på Holbæk sygehus den 

10.10.2019. 

4. Ældrerådets blad blev leveret den 15.10.2019 Hos ældrerådsmedlem Helge 

Olsen  – og herefter distribueret. 

5. Formanden har deltaget i Elmelundens højskoledag den 23.10.2019. 

6. Ældrerådet har afholdt møde med repræsentanter fra Ældresagen i 

Vipperød. 

7. Ældrerådet har afholdt dialogmøde med udvalget Ældre og Sundhed den 

28.10.2019 

8. Formanden og ældrerådsmedlem Aage Jelstrup har deltaget i møde den 

29.10.2019 med ældrerådsmedlemmer fra andre kommer i regi af Faglige 

seniorer i Ringsted. 

9. Formanden har deltaget i borgermøde med Christina K Hansen og Carsten 

Andersen den 31.10.2019 hos Faglige seniorer. 

10. Ældrerådet er blevet informeret om, at udvalgsformand Jeppe Jakobsen 

ophører i politik og fratræder sin formandspost den 01.01.2020. 

11. Formanden har deltaget i 75 års fødselsdag den 04.11.2019 i Østergården, 

Undløse. 

12. Formanden har deltaget i brugerrådsmøde den 05.11.2019 på Elmelunden. 

13. Formanden har sammen med ældrerådsmedlem Helge Olsen deltaget i 75 

års arrangement den 06,.11.2019 på Rosenvænget. 

14. Formanden har sammen med ældrerådsmedlem Johnny Petersen deltaget i 

møde i Regionsældrerådet den 07.11.2019 i Sorø. 

15. Formanden har deltaget i 75 års fødselsdagsfest den 07.11.2019 på 

Elmelunden sammen med ældrerådsmedlem Helge Olsen. 

16. Formanden har deltaget i 75 års fødselsdagsfest den 08.11.2019 på Orø. 

17. Formanden  har deltaget i bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd den 

12.11.2019 i Middelfart. 



18. Ældrerådet har fremsendt høringssvar til budget 2020 og overslagsårene – 

og efterfølgende modtaget en meget positivt kvittering fra borgmester 

Christina K. Hansen. 

19. Formanden har modtaget en række positive tilbagemeldinger omkring det 

fremsendte læserbrev  økonomisk straf skader velfærden. 

20. Formanden har modtaget henvendelser om muligheden af at modtage 

bevilling fra Ældrerådets pulje i det kommende år. 

21. Formanden har modtaget henvendelse med ønske om, at Ældrerådet 

deltager i arrangementer med bl. a. integrationsrådet, handicaprådet og 

udsatte-rådet. 

22. Der er arrangeret et møde med kommunalbestyrelsesmedlem Mogens 

Justesen, sekretariatschef i Danske Ældreråd Trine Toftgaard Lund samt 

boligminister Kaare Dybvad Bek den 28.11.2019 kl. 15.15 – 17-30 på 

Biblioteket omkring en boligstrategi, der også tilgodeser de ældres behov. 

23. Formanden har tilmeldt 5 ældrerådsmedlemmer til møde med 

projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering den 18.11.2019. 

24. 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 12.11.2019. 

  

  


