
Formandsmeddelelse nr.11. 2020 – 15.11.2020. 
 

1. Formanden har deltaget i vaccinationsaktiviteter på Rosenvænget den 

20.10.2020. 

2. Formanden har sammen med ældrerådsmedlemmerne Elsebeth Ensted og 

John Olsen deltaget i møde med kommunikationsafdelingen i Holbæk 

kommune om oprettelse af en hjemmeside eller etablering af facebook side 

for ældrerådet. 

3. Formanden har deltaget et virtuelt bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd den 

12.11.2020. På dagsordenen var bl. a. den særlige situation afledt af 

Coronapandemien, Danske ældreråds økonomi etc. 

4. Formanden og ældrerådsmedlem Jørgen Steen har aftalt, at der den 

18.11.2020 afholdes møde med administrationen omkring bl. a. 

prisfastsættelse af husleje i Tuse.  

5. Ældrerådet har modtaget en forundringsklage over manglende 

imødekommelse af ansøgning fra Ældresagen. 

6. Ældresagen har anmodet om aktindsigt hvor der ønskes udleveret liste over i 

imødekomne og ikke imødekomne ansøgninger fra Ældrerådets puljemidler. 

7. Formand og næstformand har fremsendt det anmodede materiale om 

aktindsigt til Ældresagen. 

8. Formanden har modtaget flere henvendelser om, hvilke vilkår der er 

gældende i Holbæk kommune omkring smittebekæmpelse af Covid 19 og 

besøgsrestriktioner, idet der spørges ind til, om der fortsat er udvidede 

besøgsrestriktioner omkring ældre i Holbæk Kommune. 

9. Formanden har modtaget henvendelser omkring smittetryk i Holbæk 

Kommune – herunder specielt for de ældre medborgere. 

10. Formanden har modtaget henvendelser om muligheden for at leje 

ældreegnede seniorboliger i Holbæk Kommune. 

11. Formanden har modtaget aflysning af mødet med Sct. Georgsgildet. Årsagen 

er de gældende restriktioner i forbindelse med Coronapandemien. 

12. Formanden har modtaget invitation til at fortælle om Ældrerådets arbejde 

for netværksklubben for mænd 60 + (Sidesporet) den 10.12.2020. 

13. Formanden har fremsendt meddelelse til brugerrådene om udskydelse af 

tilbagemelding omkring regnskab og aktiviteter til 31.12.2020. 



 

14. Formanden har modtaget henvendelser om Ældrerådets holdninger til det 

gennemførte ældrepolitiske topmøde. 

15. Administrationen har anmodet om at ældrerådsmødet den 16.11.2020 

udvides med et punkt omkring den kommende ældrepolitik i Holbæk 

kommune. 

16. Formanden har modtaget henvendelse fra uddannelseskonsulent  Karen 

Thode Mortensen der har et  ønske om at  Ældrerådets medvirker i 

aktiviteter omkring de sundhedsfaglige uddannelser, herunder 

praktikuddannelser af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk Kommune. 

Henvendelsen er fremsendt til Ældrerådets medlemmer. 

17. Formanden har fra det  aktive center i Mårsø modtaget en henvendelse 

omkring restriktioner for de ældre  borgere i ældreboligerne i forlængelse af 

Coronapandemien. 

18. Ældrerådet har fremsendt høringssvar i forbindelse med Tilsynspolitik for 

kommunalt tilsyn i Holbæk Kommune med opgaver efter §§ 83, 83a og 86. 

19. Formanden har løbende fremsendt nyhedsbreve og andet materiale til 

ældrerådets medlemmer. 

 

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune   

Mørkøv den 15.11.2020. 
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