
Formandsmeddelelse 09. April 2019 
 
1. Formanden har sammen med boligstrategiudvalget den 17.03.2019 deltaget i 

en udviklingsworkshop omkring et nyt plejecenter i Holbæk Kommune 

2. Formanden har den 25.03.2019 været til Regionsældrerådsmøde i Sorø. 

3. Formanden har den 29.03.2019 deltaget i Frivillgfest i Tølløse. Festen blev 

afholdt som et samarbejde mellem Ældrerådet og Udvalget Ældre og 

Sundhed. 

4. Formanden har den 30. 03.2019 deltaget i et udviklingsseminar om en 

udviklingsplan for Vangkvarteret. 

5. Formanden har afholdt møde med Gitte Dam, FOA om bl. a.  muligheden for 

at afholde møde om ældres vilkår i Danmark generelt og specielt i Holbæk 

Kommune. 

6. Formanden har den 02.04.2019 deltaget i brugerrådsmøde ved det aktive 

center på Elmelunden 

7. Formanden har den 02.04.2019 deltaget i 25 års fødselsdagsfest i 

Lersøcentret, Vipperød. 

8. Formanden har den 03.03.2019 deltaget i møde om de fysiske faciliteter i 

Sportsbyen sammen med formanden for Handicaprådet. 

Der er udformet høringssvar på baggrund af mødet. 

9. Formanden har sammen med Derya Tamer udformet et læserbrev om 

Vangkvarteret. 

10. Formanden har modtaget henvendelse om et arrangement i forbindelse med 

Liv i Ahlgade. Invitationen er videresendt til Ældrerådets medlemmer.  

11. Formanden har modtaget materiale om diabetes til høring. Materielt er 

fremsendt til Ældrerådsmedlemmerne. 

12. Formanden har modtaget materiale om tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på 

plejecentre og fritvalgsområdet 2019. Materialet er videresendt til 

Ældrerådets medlemmer. 

13. Formanden har modtaget en invitation til  temamøde om forskellige aspekter 

med relation til Region Sjælland. 

Der kan deltage 6 eller flere Ældrerådsmedlemmer i temadagen. 

14. Formanden har modtaget tilbagemelding fra Vækst og Bæredygtighjed 

omkring køreplanbestilling i forbindelse med afgivet høringssvar. Vækst og 



Bæredygtighed vil i forlængelse heraf informere Ældrerådet, når der 

foreligger væsentlige trafikpolitiske planlægninger, der kan udvirke et 

høringssvar. Korrespondance er fremsendt til ældrerådets medlemmer. 

15. Formanden er inviteret til en dialog om omtale af Ældrerådet i forbindelse 

med borgeravisen Nyt fra Holbæk Kommunes, der udkommer medio maj 

2019. 

16. Formanden har fortsat måttet indgå i en række dialoger og samtaler i 

forbindelse med landsformanden for Danske Ældreråd Erik Stagsteds ophør 

som formand. 

17. Formanden har fortsat søgt afklaring om forsikringsforhold for frivillige,  der 

ikke har en foreningstilknytning. Afsøgning af en afklaring sker som følge af en 

hændelse, hvor en frivillig er blevet påført skade med efterfølgende men og 

smerte, uden at der efterfølgende er blevet tilkendt erstatning. 

18. Formanden har valgt  at aflyse møde omkring budget 2020  med deltagelse af  

Ældre og Sundhedsudvalget. Mødet – der var planlagt at finde sted den 

15.04.2019 rettede sig mod de ældrepolitiske organisationer i Holbæk 

Kommune, de faglige organisationer, brugerrådene, samt pressen. Årsagen til 

aflysningen var, at formanden vurderede at det var  uhensigtsmæssigt af 

afholde mødet pga tidspunktet i forbindelse med påske.  

19. Formanden har modtaget tilbud fra Movia om, at Movia vil medvirke ved et 

arrangement om brug af smartphones i forbindelse med oplysninger om 

trafik. 

20. Formanden har modtaget en række henvendelser om AD media 

annoncetegning i forbindelse med Ældrerådets  kommende udgivelse af et 

omkostningsfrit informationsmateriale. Man ønsker vished for, at der er tale 

om en reel annoncetegning. 

21. Formanden har noteret sig, at der den 05.04.2019 er lagt høringsmateriale 

omkring effektiviseringstiltag for 2019 på Holkbæk Kommunes hjemmeside. 

22. Formanden har igangsat en undersøgelse omkring Ældrerådenes økonomi i de 

5 kommuner Næstved, Slagelse, Køge, Roskilde og Holbæk, som normalt 

bliver sammenlignet i budgetmæssige sammenhænge. 

23. Formanden har tilmeldt et begrænset antal  Ældrerådsmedlemmer til 

repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. 04.2019. Begrænsning i 

antal tilmeldte skyldes det tildelte reducerede budget til Ældrerådet. 



24. Ældrerådet har fra Danske Ældreråd modtaget seneste nyhedsbreve, der bl. a. 

omhandler valg og formandsophør. Materialet er fremsendt til Ældrerådets  

medlemmer. 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune  

Mørkøv den 09.04.2019 

  

  

  

  


