
Formandsmeddelelse nr. 2 18.02.2020 
 

1. Formanden har den 10.01.2020 modtaget en henvendelse fra en 

fællesskaber i Holbæk Kommune i forbindelse med en ide om en 

mentorordning. 

2. Ældrerådet har den 12.01.2020 fremsendt høringssvar i forbindelse med 

foreslåede aktivitetsændringer som følge af udmøntning af budget 2020. 

3. Formanden har den 14.01.2020 deltaget i Nytårskur på det aktive center 

Elmelunden. 

4. Formanden har den 15.01.2020 deltaget i brugerrådsmøde på det aktive 

center Østergården i Undløse. 

5. Formanden har den 16.01.2020 fremsendt anmodning om, at der fra 

Socialudvalget i skriftlig form udmeldes til brugerrådene og øvrige 

ældrepolitiske ansøgere, at der er truffet en politisk beslutning om bortfald 

af § 18 midlerne på det ældrepolitiske område. Formanden har samme dag 

modtaget en tilbagemelding fra Socialudvalgsformand Bente Røttig med 

beskrivelse af den politiske begrundelse. Denne er fremsendt til Ældrerådet 

til orientering 

6. Ældrerådet har den 16.01.2020 modtaget en henvendelse omkring temaet 

”hvor skal vi bo i St. Jernløse”. Formanden har den 16.01.2020 fremsendt et 

skriftligt svar til fremsenderen. Dette svar er fremsendt til ældrerådets 

medlemmer. 

7. Ældrerådet har den 14.01.2020 modtaget en takkeskrivelse fra plejecentret 

Samsøvej i forbindelse med en given bevilling fra ældrerådets pulje. 

8. Formanden har den 16.01.2020 modtaget og accepteret en invitation til at 

holde oplæg omkring ældrerådet aktiviteter og organisation og overgang fra 

et aktivt erhvervsliv til et meningsfuldt og aktivt seniorliv for en nystiftet klub 

Sidesporet – Holbæk. Mødet finder sted den 23.april 2020 kl. 17.00. 

9. Formanden har den 21.01.20202 modtaget en tak for orientering og  

refleksion omkring ældrerådets puljemidler fra Tølløse Seniorgruppe. 

10. Formanden og næstformanden har den 17.01.2020 deltaget i møde i 

valggruppe 7. Der er efterfølgende fremsendt referat fra mødet. 



11.  Formanden har den 22.01.2020 holdt møde med formanden for 

Handicaprådet Sytter Christensen for at udsøge muligheden af et 

formaliseret samarbejde. 

12. Formanden har den 23.01.2020 deltaget i bestyrelsesmøde i Danske 

Ældreråd den 23.01.2020. Der er efterfølgende fremsendt referat fra 

bestyrelsesmødet samt øvrige relevante papirer med bestyrelsens 

holdninger  til forskellige områder. 

13. Formanden har den 24.01 fremsendt ældrerådets høringssvar i forbindelse 

med beslutning om udbud eller hjemtagelse af driften af  Kastanjely 

plejecenter. 

14. Formanden har den 31.01.2020 fremsendt et forklaringsbrev til 

brugerrådene ved de aktive centre i forbindelse med ældrerådets bevilling til 

brugerrådene ved de aktive centre. 

15. Ældrerådet har den 02.02.2020 fremsendt et uopfordret høringssvar i 

forbindelse med punkt 12 i Ældre og Sundhedsudvalgets dagsorden den 

03.02.2020. Henvendelsen drejer sig om omprioritering af 

værdighedsmidlerne til opnormering af medarbejdere til 

Hjælpemiddelafdelingen og undlade etablering af en udstillingslejlighed med 

velfærdsteknologi. 

16. Formanden har den 04.02.2020 deltaget i brugerrådsmøde  ved det aktive 

center Elmelunden. 

17. Formanden har den 05.02.2020 deltaget i brugerrådsmøde ved det aktive 

center Rosenvænget. 

18. Formanden har ved brev af 05.02.2020 tilkendegivet et tilbud om at 

indtræde som tilforordnet ved det aktive center A-huset i Tølløse. 

19. Formanden har den 06.02.2020 tilskrevet Vækst og Bæredygtighed med 

ønske om hjælp til at tilvejebringe materialer over de  arealer, som er ejet af 

Holbæk Kommune og som vil være egnet til at etablere og placere et nyt 

plejecenter i Holbæk by. 

20. Formanden har den 11.02.2020 deltaget i årsmøde ved det aktive center 

Elmelunden. 

21. Formanden har den 17.02.2020 berettet om ældrerådsarbejdet i 3Fs 

seniorklub. 

22. Formanden har deltaget i møde med faglige seniorer den 18.02.2020 



23. Elsebeth og Johnny har til ældrerådets medlemmer fremsendt et notat fra 

sundhedsgruppen med aktuelle fokusområder i sundhedsaftalen og det 

nære sundhedsvæsen mens vi venter på en kommende sundhedsreform. 

24. Ældrerådet har modtaget en skriftlig henvendelse fra samtlige brugerråd ved 

de aktive centre i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om at 

de disponerede midler til de 13 brugerråd fjernes for 2020 og fremadrettet. 

25. Der har været en række vrede henvendelser omkring bortfald af midler til 

brugerrådenes drift. 

26. Der har været henvendelser i forbindelse med en artikel i Kristelig Dagblad 

om omkostningerne ved at bo på et plejecenter. 

27. Det har været henvendelser omkring udgifter ved at leje  ældreboliger. 

28. Formanden har modtaget henvendelser omkring uhensigtsmæssige 

hjemskrivninger fra hospital og det nære sundhedsvæsen. 

29. Formanden har modtaget henvendelser i forbindelse med Østergårdens 

fremtidige anvendelse. 

30. Ældrerådet har i den seneste måned været omtalt i en række artikler i 

Nordvestnyt. 

Omtalerne drejer sig bl.a. om  

- Ændret beslutning i forbindelse med muligheden for et nyt 

plejecenterbyggeri og  bygning af en ny etage på plejecentret Samsøvej 

- Uden tilskud siger de frivillige stop 

- Puljepenge sjal sænke ventetiden 

- Udvalg vil selv drive Kastaniely 

- Besparelser rammer de svageste 

- Socialudvalg har sendt spareforslag i høring 

-Plejecenter er igen en mulighed 

- udvalg: ja til nyt plejecenter 

Endvidere har der været  enkelte redigerede artikler i Magasiner Pleje over 

samme temaer. 

31. 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 18.02.2020 

  

  


