
Formandsmeddelelse nr. 4 – april 2018. 

1. Formanden har den 13.03 .2018 holdt oplæg om Ældrerådet og dets arbejde for  HK 

klubben i Holbæk. 

2. Formanden har den 15.03.2018 deltaget i Elmelundens Højskoledag. 

3. Formanden har den 26.03.2018 deltaget i Regionsældrerådets møde i Regionshuset i Sorø. 

4. Formanden har sammen med Johnny Petersen den 27.03.2018 deltaget i møde med 

Faglige seniorer i Holbæk. Er blevet inviteret til at deltage i arrangement i juni måned 

(07.06.2018) hvor der vil være oplæg af Jeppe Jacobsen, Carsten Andersen og Christina K. 

Hansen. 

5. Formanden har deltaget i Elmelundens brugerrådsmøde den 03.04.2018. 

6. Formanden har deltaget i Rosenvængets brugerrådsmøde den 04.04.2018. 

7. Formanden har sammen med Gitte Nikolaisen deltaget i Dansk Ældreråds møde for 

ældrerådsformænd og næstformænd i Næstved den 05.04.208. 

8. Formanden har den 06.04.2018 deltaget i møde med borgere om Ældrerådets rolle i 

Holbæk Kommune. 

9. Formanden har fra en pårørende modtaget henvendelse om en svært udadreagerende 

dement.  

10. Formanden har modtaget henvendelse fra brugerrådet Østergården, Undløse, om 

formanden er villig til at indtræde i brugerrådet som observatør. 

11. Formanden har modtaget en del henvendelser om brugerrådene og de aktive centres 

fremtid. Specielt tilkendegiver man utilfredshed med, at brugerrådenes fremtid er blevet 

behandlet i Ældre og Sundhedsudvalget uden at have modtaget tilkendegivelser fra 

brugerråd og Ældreråd. 

12. Formanden har modtaget henvendelser om fremtiden for dagcentre og Aktivcentre. 

13. Formanden har modtaget henvendelser fra flere sider om SOSUerne mangler tid til 

transport mellem plejebesøg. 

14. Formanden har modtaget henvendelser fra flere ældreråd om, hvad Holbæk Kommune gør 

for at rekruttere kvalificeret personale i ældreplejen. 

15. Formanden modtager fortsat  kritiske henvendelser om, hvorfor Ældrerådet ikke 

tilkendegiver sin holdning og er synlige omkring  transport til Sportsbyen og 

Sundhedscentret. 

16. Formanden har modtaget henvendelser om,  hvilke konsekvenser den indledte 

overenskomstforhandling vil få – specielt for de udtagne områder til konflikt med relation 

til ældreområdet i Holbæk Kommune. 

17. Formanden har noteret sig afholdelse af udvalgsmøde i Udvalget Ældre og Sundhed, og har 

fremsendt link med referat fra mødet til Ældrerådets medlemmer. 

18. Formanden har noteret sig, at Integrationsrådet har haft meddelelse om Integrationsrådets 

konstituering på Holbæk Kommunes hjemmeside under Nyheder. 



19. Formanden har noteret sig, at der ikke forekommer henvendelser fra nogen 

forvaltningsgren omkring aktiviteter, der berører de over 60 årige i Holbæk Kommune, 

ligesom der ikke er kommet henvendelser omkring afgivning af høringssvar eller 

bemærkninger til kommende aktiviteter. 

20. Formanden har modtaget flere henvendelser om, hvornår der kommer tilbagemelding om 

fremsendte ansøgninger fra 200.000 kroners puljen til ekstraordinære aktiviteter for de 

ældre. 

21. Formanden har modtaget henvendelser om forskellige forhold  med relation til 

ældreområdet i Holbæk Kommune. Det drejer sig bl.a. om frivilliges forsikringsforhold, når 

det frivillige arbejde foregår indenfor ældreområdet men udføres som ikke 

foreningsorganiseret.  

22. Formanden har videresendt diverse materialer fra Danske Ældreråd. 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  

10.04.2018  

 

 


