
Ældrerådsmøde. 

Dato og tid: onsdag d. 14. august 2019 kl. 10 -14 

Sted: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, lokale 3,1 

Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, Dorte Hendrich, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, Elsebeth Ensted pog 

Helge Olsen. 

Gæster: 

Brian Birch Lynge og Christina Hvalsø Hansen kl. 10.30 – 11 

Charlotte Larsen kl. 11.30 -12.30 

Sara Knabe Sørensen kl. 12.30 -13 

Karen Breiner kl. 13 -13.30 

 

Referent: Kirsten Becker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
Kl. 10 

Velkommen   

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden er godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 12. 
juni 2019 
 

Forslag vedr. punkt 8 ad. 2 
”Ny-danskere deltog i meget begrænset antal.” 
 
Referat godkendt med ovennævnte ændring. 

4. Retningslinjer for Ældrerådets 
pulje til understøttelse af 
frivillige aktiviteter 

Forslag er sendt til Ældrerådets medlemmer af formanden d. 5. august 2019 
Retningslinjer er drøftet og den endelige godkendelse træffes på Ældrerådsmøde d. 11. 
september 2019. 

5. Orientering fra 
Ældrerådsformand / 
Formandsmeddelse 
 

Formandsmeddelelse: 
8) Formanden deltager i møde med Fors og BOFO. 
12) Medlemmer efterspørger magasinet ÆldreGlæde.  
) Vedr. AD-Media. Medlemmerne spørger ind til det aftalte magasin, som skal beskrive 
Ældrerådets arbejde. Ældrerådet opfordrer til at arbejdet med magasinet genoptages. 
Ældrerådet ønsker formanden meget hurtigt arrangerer et møde med magasinets 
medarbejdere. 
16) Alle medarbejdere har ID-kort, som skal bæres synligt. 

6. 
Kl.10.30 
-11 

Forsikring af frivillige uden 
foreningstilknytning 

Oplæg af og dialog med Brian Birch Lynge. 
1) Frivilligt arbejde er omfattet af arbejdsskadesikringsloven (som 

medarbejderansættelse) 
2) Frivillig indsats dækkes af ulykkesforsikring, men behandles jvf arbejdsskadesikring. 

Holbæk Kommune er selvforsikrende; dette evalueres i 2020. 
Holbæk Kommune har entreret med et mæglerfirma i konkrete sager. Ved uenighed overgår 
sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Ved fortsat uenighed vil der skulle anlægges et 
civilt søgsmål. 
Formanden efterspørger ”et pædagogisk materiale” til Ældrerådet og til frivillige, som yder 
indsatser i Holbæk Kommune. 
Det aftales at bede Brian Lynge og Christiana Hvalsø udarbejde det pædagogiske materiale til 
frivillige, som yder indsatser på ældreområdet, hvor frivillige ikke er tilknyttet en forening. 
Når materialet er udarbejdet, sendes det til Ældrerådet til orientering. 

7. 
 

Kort orientering fra 
Ældrerådets medlemmer 
 

Ældrerådets repræsentant i § 18-udvalget opfordrer til at der fortsat søges midler. 
Brugerrådet på Elisabethcentret har konstitueret sig med ny formand. Pia Gregersen. 
 



Dette punkt skal fremover ikke primært handle om arrangementer, som har fundet sted. 
Ældrerådet vil prioritere en aktiv fremadrettet dialog fremfor orientering. 
 
Med punktet ønskes: 

• drøftelse af hvilke kommende initiativer / arrangementer skal Ældrerådet deltage i. 

• hvilke emner / hvad drøftes i lokalområderne. Opmærksomhed på at ikke alle 
lokalområder er repræsenteret i Ældrerådet. 

 
 

8. 
Kl. 
11.30 -
12.30 

Charlotte Larsen orientering På grund af Folketingsvalget er kommuneaftalen udsat og dermed skubbes perioden for budget 
2020 behandlingen. 
26. og 27. august 2019 er kommunalbestyrelsen på budgetcamp. 
Høringsperioden er 3. oktober – 17. oktober 2019 
Borgermøde er torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 19 -21.30 i Kuben. 
 
Ældrerådet spørger ind til indsatser vedr. forebyggelse: 

• forebyggelige indlæggelser 

• sundhedscafeer 

• demensindsatserne 

• aktive centre 

• Fremtidens mad. 
 
Ansættelse af direktør forventes at ske med tiltrædelse pr. 1. december 2019 
Chef for AHLI forventes at tiltræde pr. 1. maj 2020. 

9. 
Kl. 
12.30 – 
13 

Holbæk Kommunes 
demensstrategi og foreløbige 
tanker om demensforum 

Oplæg ved Sara Knabe Sørensen 
Orientering om Holbæk Kommunes demensstrategi. Strategien findes  
Holbæk Kommune => Borger => Sundhed => Demens 
 
Vedr. Demensforum: 
Ældrerådets sundhedsgruppen indbydes til at deltage. Indledende møde er planlagt til 16. 
september 2019. Demensforum bliver præsenteret d. 3. oktober 2019, hvor demensstrategien 
præsenteres på Elværket. 
 
Frivillige tilbydes temadag om demens med ergoterapeut Mette Søndergaard d. 22. august i 
Rosenvænget og 29. august i Østergården.  



10. 
Kl. 13 -
13.30 

Kommunikationsstrategi for 
Ældrerådet 

Ved leder af kommunikationsafdeling Karen Breiner. 
Holbæk kommune udgiver 2 gange årligt en borgeravis, som husstandsomdeles. Karen Breiner 
opfordrer Ældrerådet til at bruge denne avis samt Holbæk Kommunes hjemmeside, hvor 
Ældrerådet har egen side. 
 
Det aftales at Ældrerådets kommunikationsstrategi drøftes på næste møde. 

11.  Ansøgninger til Ældrerådets 
pulje 

Ansøgninger er vedhæftet dagsorden. 
1. Brugerrådet i Lersøcentret: 

Kaffemaskine der kan brygge 1-5 liter kaffe ad gangen til alle deres arrangementer, hvor der er 
stor tilslutning af borgere. 
Kr. 24.000 
 
Ansøgningen imødekommes. 
 

1. Brugerrådet i Åvang: 
Komplet lydanlæg med projektor, lærred, højtaler og teleslynge til aktiviteter i det aktive 
center. 
Jeg har været i dialog med Ingelise, formand for Brugerrådet, som oplyser mig følgende: 
” Vi har fået et andet tilbud. Dette var på 96.000 kr. 
Det var vores aktivitetsleder Jean Nielsen, der sagde vi skulle få tilbud fra dette firma, som var 
det billigste 
Andre centre har også benyttet dette firma 
Vil du give besked videre” 
Kr. 47.243 
 
Ansøgningen imødekommes. 
 

2. Brugerrådet i Byparken: 
Midler til reparation af el-kørestol, ekstra møbler og en gruppe billet til Nyvang 
 

1. Reparation af el-kørestol 
2. Ekstra møbler, 20 stole + 20 havestole 
3. Gruppebillet til Nyvang 

Kr. 20.900 
Ansøgningen imødekommes 



4. Brugerrådet på Stenhusbakken 
Til dækning af udgifter til arrangementet fredagscafe. Betaling af mad. 
Kr. 12.500 
 
Afslag. Ældrerådet har tidligere bevilliget midler til denne indsats. 
 

5. Andelsboligforeningen Møllen og Rundingen beliggende Møllegaven 
Forskellige arrangementer og ture samt aktiviteter bl.a. tur med galeasen Hjalm, tur til 
Brofelde, plantning af 10 søjle-frugttræer mv. 

Kr. 38.500 
 
Afslag. Ældrerådet opfatter ikke at andelsboligforeninger er en del af Ældrerådets målgruppe 
for tildeling af puljemidler til frivillige indsatser. 
 

6. Brugerrådet i Lersøcentret 
Søger midler til følgende: 
 

• Salg af vores cafe 

• Spis sammen aften 

• Høstfest i efteråret 2019 
 

I alt kr. 15.000 
Ansøgningen imødekommes. 

12. Orientering fra: 
1. § 18- udvalget 
2. Integrationsråd 
3. Folkeoplysningsudvalg 
4. Regionsældreråd 
5. Danske Ældreråd 

 

1) Intet nyt 
2) Næste møde er 19. august 2019 
3) Næste møde 27. august 2019. Drøftelse af kulturelle tiltag for ældre 
4) Næste møde 18. september 2019. Drøftelse af Det Nære Sundhedsvæsen. 

13. Kort orientering om status på 
planlægning af Huskeugen i 
uge 38. 
 

Programmet er næsten færdig og kan findes på  www.Holbækkommune/huskeugen.dk  
kan også findes via hjemmesiden vedr. demens. 

14. Evt. Intet 

http://www.holbækkommune/huskeugen.dk


 

 

Vedr. Ældrerådsmøde d. 11. september 2019. Foreløbige emner og aftaler: 

• Kl. 13 -13.30 Gitte Lisbeth Larsen fra Hjælpemiddelafdelingen 

• Forslag til årsoversigt  

• ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder” 

 


