
Formandsmeddelelse nr.1 og 2.  2021. 
 

1. Formanden har aflyst møde om ældrerådsarbejdet og ældrepolitiske emner 

den 10.12.2020 på Sidesporet for ældre mænd. 

2. Formanden har den 12.12.2020 fremsendt email til brugerrådene med 

anmodning om, at der bliver fremsendt regnskab for bevillinger fra 

ældrerådets puljemidler. 

3. Formanden har sammen med Christina Hvalsø og Helle Klink den 14.12.2020 

deltaget i et Microsoft Team møde omkring forskellige udfordringer i 

forbindelse med Brugerrådenes virke. 

4. Formanden har aflyst møde den 15.12.2020 med Forretningsudvalget i 

regionsældrerådet pga. Coronapandemien. 

5. Formanden har afleveret en beskeden nytårsgave til Ældrerådets 

medlemmer den 28.12.2020. 

6. Ifølge et facebook opslag den 05.01.2021 af borgmester Christiana K. Hansen 

er alle vaccineret på plejecentrene i Holbæk Kommune. 

7. Formanden har modtaget flere positive henvendelser, efter at formanden 

har anbefalet ikke at bruge penge og arbejdskraft på at give de ældre en 

gave i forbindelse med 75 års fødselsdage. Det foreslås i henvendelserne at 

Holbæk Kommune i stedet fremsender et fødselsdagsbrev til fødselarerne 

sammen med en beskrivelse af de tilbud Holbæk Kommune er i stand til at 

give. 

8. Formanden har den 07.01.2021 fremsendt et ønske om, at ikke forbrugte  

midler fra budgetåret  2020 overføres. Overførslen omhandler ældrerådets 

budgetmidler og ældrerådets puljemidler. 

9. Formanden har truffet beslutning om at aflyse Ældrerådsmødet den 

13.01.2021, og har adviseret, at Ældrerådet afprøver et online møde på 

Team. 

10. Ældrerådet har med succes den o3.02.2021 gennemført forsøg med 

onlinemøde på Microsoft Team. 

11.  Formanden har den 25.01.2021 kontaktet IT afdelingen for hjælp omkring 

onlinemøder. 

12. Formanden har den 26.01.2021 deltaget i et onlinebestyrelsesmøde i danske 

Ældreråd  



13. Formanden har på ældrerådets vegne godkendt en hastebevilling af § 18 

midler til Kirkens Korshær, så varmestuen kan forblive åben for Holbæk 

Kommunes borgere. 

14. Formanden har den 04.02.2021 fremsendt en invitation til et webseminar 

den 23.03.2021 for interesserede i en kommende sundhedsaftale – om hvad 

den skal indeholde for bedst muligt at understøtte ældreområdet. 

15. Formanden har den 06.02.2021 fremsendt et læserbrev/notits til diverse 

medier, ældreorganisationer og brugerråd samt lagt opslaget på facebook, 

hvor ældrerådet opfordrer til at hjælpe de +95 årige med at bestille tid til 

vaccination. 

16. Formanden har anmodet administrationen om forskellige oplysninger i 

forbindelse med budget 2020 og 2021. 

17. Formanden har den 07.02.2021 fremsendt en opdateret opgørelse over 

Ældrerådets arbejdsopgaver i 2021 til kommentering. 

18. Formanden modtager fortsat mange henvendelser om, hvilke vilkår, der er 

gældende i Holbæk kommune omkring smittebekæmpelse af Covid 19 og 

besøgsrestriktioner. Samtidig spørges der ind til, om der fortsat er udvidede 

besøgsrestriktioner på plejecentrene i Holbæk Kommune. Det sker efter 

pressemeddelelser om, at der er konstateret smitte på nogle af vore 

plejecentre både blandt de ansatte og beboerne. 

19. Formanden har modtaget henvendelser om vanskeligheder med at komme i 

kontakt med personer i Holbæk Kommune. Man kan ikke anvende 

telefonslusen ved henvendelse. 

20. Formanden har modtaget en henvendelse fra administrationen om at Ældre 

og sundhedsudvalget kunne ønske, at der blev arbejdet med kultur på 

ældreområdet, og foreslår, at der laves en ”kulturpakke/kulturrygsæk” i 

lighed med den, der findes på børneområdet. 

21. Formanden har noteret sig, at Ældre og Sundhedsudvalget på sit møde den 

01.02.2021 har drøftet forskellige forhold på Stenhusbakken, hvilket efter 

presseomtale har afstedkommen en række henvendelser til formanden. 

22. Formanden har fået to henvendelser om, hvordan man stiller op til det 

kommende Ældrerådsvalg. 



23. Formanden har noteret sig, at der mandag aften den 07.02.2021  er blevet 

fremsendt dagsordenen for ældre og sundhedsudvalgets den møde med 

beslutningsdel. 

Link: Forside - dagsordener og referater (holbaek.dk) 

24. Formanden har løbende fremsendt nyhedsbreve og andet materiale til 

ældrerådets medlemmer. 

25. Sidste nyhedsbrev fra Danske Ældreåd: 

Link:  https://danske-aeldreraad.dk/kategori/nyheder/ 

 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune   

Mørkøv den 09.02.2021. 
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