
Formandsmeddelelse nr. 10. 2020 – 18.10.2020. 
 

1. Formanden har den 21.09.2020 deltaget i et udviklingsseminar om 

ældrerådsarbejdet arrangeret af Danske Ældreråd. 

2. Formanden har den 23.09.2020 deltaget i brugerrådsmøde på Rosenvænget. 

3. Formanden har den 29.09.2020 deltaget i et møde med formanden for Ældre og 

Sundhedsudvalget og repræsentanter for brugerrådet i St. Merløse omkring 

flytning af det aktive center. Der er udarbejdet et referat fra mødet, som 

administrationen ved Charlotte Larsen har givet et solidt svar på. 

4. Ældrerådet har den 05.10.2020 haft dialogmøde med udvalget Ældre og 

sundhed. På dagsordenen var tre emner som Ældrerådet ønskede en dialog 

omkring: 

1. en dialog om Udvalget for Ældre og Sundheds overvejelser forud for budget 

2021 og overslagsårene. 

2. en dialog om Udvalget for Ældre og Sundheds overvejelser og holdninger vedr. 

Sundhed og forebyggelse samt 

3. hvilke overvejelser  Udvalget for Ældre og Sundhed har om fremtiden på 

ældreområdet og ældrepolitik 

5. Formanden har den 06.09.2020 deltaget i møde i forretningsudvalget i 

Regionsældrerådet. Der blev her rejst spørgsmål, om at formidle viden om 

beregning af demografimodeller samt Danske Ældreråds økonomiske situation i 

forbindelse med Corona nedlukning. 

6. Formanden har den 07.10.2020 deltaget i brugerrådsmøde i A-huset Tølløse. 

7. Formanden har modtaget en række henvendelser omkring ældrerådets 

puljemidler. 

8. Formanden har modtaget henvendelse fra AD media omkring manglende opslag 

af Ældrerådets brochure på en hjemmeside eller på Facebook. Formanden har i 

denne anledning forelagt kommunikationsafdelingen problemstillingen. 

9. Ældrerådet har fremsendt høringssvar omkring bedre bemanding, der fremover 

vil blive tilført som et bloktilskud. Høringsfrist var 15. 09.2020. 

10. Ældrerådet har modtaget invitation til arrangement af Faglige seniorer den 

29.10.2020. 

11. Ældrerådet har ved ældrerådsmedlem Johnny Petersen fremsendt invitation til 

møde omkring Akutfunktioner den 29.10.2020. 



12. Formanden har den 19.10.2020 sammen med Christina Bech Hansen givet 

oplæg om fremmødevalg i Holbæk kommune på Danske Ældreråds temadag i 

Køge.  

13. Formanden har modtaget henvendelser om Ældrerådets holdning til de 

gældende rammer omkring Corona-smitte i Holbæk Kommune 

14. Formanden har videresendt til Ældrerådet de gældende vedtægter for 

Regionsældrerådet efter den 15.09.2020. 

15. Formanden har modtaget en række henvendelser omkring det ældrepolitiske 

topmøde, hvor der bl. a. bliver spurgt ind til, hvorfor Daske Ældreråd og Dansk 

Sygeplejeråd ikke er blandt indbyderkredsen. 

16. Formanden har modtaget nogle henvendelser efter vedtagelsen af budget 2021 

i Holbæk Kommune. 

17. Formanden har rettet telefonisk og skriftlig henvendelse til borgmester Christina 

K. Hansen som opfølgning på opfordring til møde med formand eller ældreråd. 

18. Formanden har modtaget henvendelse om, at Ældrerådet etablerer møde 

omkring tilbagetrækningsreformer og fremtidsfuldmagter. 

19. I forlængelse af Dialogmødet med Udvalget Ældre og Sundhed har formanden 

modtaget en redegørelse for de rejste spørgsmål fra Jørgen Steen omkring 

vedligehold af arealer og huslejefastsættelse for ældreboligerne i Tuse. 

20. Formanden har modtaget henvendelser om muligheden for at leje ældreegnede 

seniorboliger i Holbæk Kommune. 

21. Formanden har modtaget invitation til at fortælle om Ældrerådets arbejde for 

netværksklubben for mænd 60 + (Sidesporet) den 10.12.2020. 

22. Formanden har modtaget invitation til at fortælle om Ældrerådets arbejde for 

Sct. Georgs-gildet  i Holbæk den 12.11.2020. 

23. Formanden har modtaget henvendelser omkring Rekrutterings- og 

fastholdelsesstrategien i Holbæk kommune, hvor Ældrerådet har afgivet 

høringssvar.  

24. Kirsten Becher har fremsendt de foreløbige ansøgninger til Ældrerådets 

puljemidler – idet det er anført, at der kan forventes flere ansøgninger. 

25. Formanden har løbende fremsendt nyhedsbreve og andet materiale til 

ældrerådets medlemmer. 

 

Steen-Kristian Eriksen  



Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune   

Mørkøv den 18.10..2020. 
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