
Formandsmeddelelse nr. 6 – juni 2018. 

1. Formanden har den 28.05.2018 deltaget i dialogmøde med Udvalget Ældre og Sundhed. 

2. Formanden har den 30.05.2018 deltaget i FU aktiviteter og mødeaktivitet ved 

Regionsældrerådets temadag. 

3. Formanden har den 05.06.2018 deltaget i Elmelundens brugerrådsmøde. 

4. Formanden har den 06.06.2018 deltaget i Rosenvængets brugerrådsmøde. 

5. Formanden har den 07.06.2018 været til borgermøde hos Faglige seniorer med oplæg af 

Jeppe Jacobsen, Carsten Andersen og Christina K. Hansen. 

6. Formanden har den 08.06.2018 afholdt forberedende møde med administrationen om 

puljemidler. 

7. Formanden har den 11.06.2018 afholdt  forberedende møde med Helge Olsen og Dorte 

Henrich om puljemidler. 

8. Formanden har den 13.06.2018 deltaget i Østergårdens brugerrådsmøde. 

9. Formanden har deltaget i Sankt Hans arrangement på Rosenvænget den 15.06.2018. 

10. Formanden har den 19.06.2018 deltaget i møde med Faglige seniorer med evaluering af 

temadag den 07.06.2018. 

11. Formanden er sammen med Jørgen Steen og Dorte Hendrich tilmeldt dialogmøde med 

Thyra Frank og Jeppe Jakobsen den 21.06.2018. 

12. Formanden er inviteret til midsommerfest på Elmelunden den 21.06.2018. 

13. Formanden har modtaget henvendelser om forsikringsforhold for frivillige, der ikke er 

organiseret i foreninger. 

14. Ældrerådet har den 15.06.2018 fremsendt høringssvar omkring effektiviserings- og 

besparelsesforslag. 

15. Formanden har fra forskellige brugerråd modtaget ansøgninger omkring tildeling af midler 

fra 500.000 kroners puljen til understøttelse af frivillige aktiviteter. 

16. Formanden modtager fortsat henvendelser om fremtiden for dagcentre og aktivcentre – 

specielt omkring flytning af dagcenteraktiviteter fra Rosenvænget til Elmelunden. 

17. Formandsskabet skulle den 04.06.2018 have afholdt møde med borgmester om spørgsmål 

af interesse for Ældrerådet. Mødet blev aflyst, og i stedet gennemførte formanden en 

samtale med administrationen om de samme emner. 

18. Ældrerådet har fra administrationen modtaget opfordring til at fremsende bemærkninger 

til køreplan for busser   til Sportsbyen. 

19. Formanden har fået forespørgsler om etablering af ældreegnede boliger, hvor der i dag er 

tomme ældreboliger med tomgangsleje på vore ældrecentre. 

20. Formand og næstformand er af en flerhed i Ældrerådet blevet bemyndiget til at godkende 

fremsendte ansøgninger omkring puljen til understøttelse af frivillige aktiviteter. 

Bemyndigelsen gælder for aktiviteter der gennemføres i perioden fra den 30.05 – 

20.06.2018. Der er fremsendt to ansøgninger til orientering. 



21. Formanden har fremsendt administrationens papirer omkring den igangværende drøftelse 

af brugerrådenes fremtid. Materialet er benævnt ”bedre rammer for brugerrådene”. 

22. Formanden har – i forlængelse af møde med brugerrådene og administrationen - 

fremsendt beskrivelse af en model for en samlet indsats omkring ”aktivcentre og 

brugerråd” i Aarhus. Samtidig er fremsendt  dagsordenstekst til byrådets behandling af 

forsikring af frivillige i Aarhus. 

23.  Invitation til at deltage i workshop omkring § 18 midler. To personer fra Ældrerådet kan 

deltage i workshoppen, der finder sted den 11.09.2018 fra kl. 17.00 – 20.00. 

24. Formanden har inviteret de politiske partier i byrådet til at komme og ”hilse på” 

ældrerådet. Der er aftalt, at Bente Rôttig fra SF deltager i septembermødet,  at Christian 

Ahlefeldt-Laurvig fra I deltager i mødet i november, og at Mogens Justesen fra S og Carsten  

Andersen fra V deltager i augustmødet. Endvidere er der tanker om at besøge Folketinget 

og ”hilse på” Jeppe Jakobsen fra DF.  

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

ældreområdet i Holbæk Kommune. Det drejer sig bl.a. om etablering af mellemgang 

mellem det nye og det gamle Elmelunden, tilgængelighed i forhold til trafikbetjening, 

liggetider på Stenhusbakkens plejehotel, enkeltpersoners vilkår omkring flytning af 

dagcenter fra Rosenvænget til Elmelunden 

26. Formanden har videresendt diverse materialer fra Danske Ældreråd, heriunder meddelelse 

om, at Danske Ældreråds sekretariatsleder Marianne Lundsgaard træder tilbage som 

sekretariatsleder og indgår i en stilling som faglig konsulent på ældrepolitiske områder. 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  

18.06.2018  

 

 


