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Referat til ÆLDRERÅDSMØDE 
 

 
Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
 
Tid:  Onsdag den 20.06.2018 kl. 10.00 – 13.00 
Sted:  Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 

4300 Holbæk 
 
Der serveres en let frokost 
 
Fraværende:  
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. 

 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 16.05.2018. 

Referatet er godkendt. 
 

4. Orientering – Ældrerådet 
a. Orientering fra formand 
b. Orientering fra ældrerådets medlemmer 
Orienteringer taget til efterretning. 

 
5. Orientering fra administrationen. 

Herunder 
a. status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 
b. budget 2019 og høring vedrørende effektiviseringer sendt i høring. 
Orientering fra administration taget til efterretning. 

 
Tidspunkt for forventet drøftelse af punkt 6:  klokken 11.00. 

 
6. Drøftelse af anvendelse af puljemidler. 
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I budget 2018 foreligger en pulje på 550.000 kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed 
og arbejdet med ældre. Heraf er 50.000 kr. disponeret til betaling af koda-afgifter. 
På Ældrerådsmødet den 07.03.2018 blev det besluttet at udpege Dorte Hendrich og 
Helge Olsen til et udvalg, der forestår indhentning og bearbejdelse af forslag til 
anvendelse af bevillingen på 500.000 kr. til styrkelse af aktiviteter og samvær på 
Ældreområdet. 
De indkomne forslag og prioritering af 500.000 kr.-puljen skulle herefter forelægges 
Ældrerådet til vurdering og afgørelse. 
Efterfølgende er der i kommunalbestyrelsen blevet besluttet en overførsel af ikke 
forbrugte midler fra 2017 på 421.000 kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed i 
arbejdet med ældre. 
På baggrund af beløbets størrelse og den tidsmæssige faktor for beløbenes anvendelse 
indstillede formanden, at det er det samlede ældreråd, der sammen med 
repræsentanter fra administrationen forestår indhentning og bearbejdning af forslag til 
anvendelse af puljemidlerne. 
 
På et ekstraordinært ældrerådsmøde den 07.05.2018 blev det besluttet,  
koncentreret at arbejde videre med puljen til styrkelse af aktiviteter og samvær på 
ældreområdet og videreføre drøftelserne i Ældrerådet.  
 
På mødet den 16.05.2018 blev punktet ligeledes behandlet, idet 
Ældrerådet godkendte den fremlagte handleplan for Ældrerådets arbejde. 
Samtidig blev ældrerådets medlemmer forpligtet til at indhente ideer hos 
brugerrådene omkring mulige aktiviteter, ligesom formanden blev pålagt at udforme et 
brev til brugerrådene om problemstillingen, og hvor der indhentes ideer og ønsker om 
aktiviteter. 
Efterfølgende har brugerrådene - ud over de på mødet den 16.05.2018 fremkomne 
ideer - fremsendt ønsker og forslag til aktiviteter. 
Til mødet er inviteret aktivitetsvejlederne Jean Kirsten Nielsen og Christa Thede Dreyer 
samt sundhedskoordinator og frivilligkoordinator Kirsten Becher 

til at deltage og medvirke i processen omkring tilvejebringelse af egnede aktiviteter. 
Som optakt til mødet, har der været afholdt møde den 11.06.2018 mellem formanden, 
Dorte Hendrich og Helge Olsen med henblik på at forberede dagsordenspunktet. 
  
Det indstilles, at 
 
Ældrerådet drøfter og beslutter anvendelse af midler fra puljen på 550.000 kr. samt de 
ikke forbrugte overførte beløb på 421.000 kr. til styrkelse af aktiviteter og samvær på 
ældreområdet. 

 
På mødet den 16.05.2018 forelå følgende ideer til aktiviteter: 
- Bespisning ved arrangementerne for de 75 årige 
- Etablering af besøgsdage for demente og svage ældre på Andelslandsbyen 
- Etablering af undervisning for personale til at håndtere ældre dementes besøg på 
Andelslandsbyen 
- Tilskud til særlige festlige aktiviteter i brugerrådene 
- Arrangement af højskoledage flere steder i Holbæk Kommune 
- Anskaffelse af højskolesangbøger til brugerrådene 
- Generationsdage mellem unge og ældre 
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- Opfølgning på revalideringsaktiviteter, når disse ophører i kommunalt regi 
- Madlavningskurser for specielt enlige mænd 
- Fejring af FNs internationale Ældredag den 01.10.2018 med en hyldest til ældre, der 
lokalt kæmper for menneskerettighederne. 
- Kend din kommune – en rundvisning i Holbæk Kommune med besøg på og fremvisning 
af eksempelvis: aktivcentre, Sportsbyen, plejecentre, særlige turiststeder etc. 
- Aktiviteter for ældre borgere med anden etnisk baggrund 
Administrationen udarbejder et forslag til et kommissorium som bl.a. vil indeholde hvilke 
kriterier det forudsætter at man kan søge støtte fra puljemidlerne. Forslaget vil blive 
forelagt ældrerådet. 
 
Alle indkomne ansøgninger er blevet behandlet på ældrerådsmødet og ansøgerne vil blive 
orienteret om afgørelsen. 

7. Dialogmøde med Ældre og Sundhedsudvalget. 

Den 28.05.2018 blev gennemført et dialogmøde med udvalget Ældre og Sundhed. 

Det indstilles, at 

Ældrerådet drøfter og evaluerer dialogmødet med Ældre og Sundhedsudvalget. 
Punktet er drøftet. 

8. Godkendelse af forretningsorden. 
 
Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af vedtægt for Ældrerådet i Holbæk 
Kommune fremlægges i forlængelse heraf et udkast til forretningsorden for Ældrerådet 
i Holbæk Kommune til endelig godkendelse. 
Udkastet er tidligere tiltrådt på ældrerådets møde den 07.03.2018, men afventede 
Kommunalbestyrelsens endelig godkendelse af vedtægten. 
Endvidere skulle foretages enkelte ændringer i forretningsordenens tekst. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet drøfter og godkender den fremlagte forretningsorden. 
Dagsordenspunktet blev udsat efter kort drøftelse. Tages op på næstkommende 
ældrerådsmøde. 
 

 
9. Sundhed og forebyggelse – specielt i relation til den kommende sundhedsaftale. 
 

Der skal vedtages en ny sundhedsaftale for de kommende fire år, som en opfølgning og 
tilretning af den gældende sundhedsaftale for 2014 – 2017. 
Ældrerådene i region Sjælland og Regionsældrerådet skal udtale sig om forslaget til den 
kommende sundhedsaftale. 
På mødet den 16.05.2018 blev besluttet, at Johnny Petersen og Elsebeth Ensted 
fremlægger en grovskitse til procesplan for afgivelse af høringssvar på ældremødet den 
20.06.2018. Der fremlægges samtidig udkast til høringssvar omkring sundhedsaftalen. 
Vedhæftet. 
 
Det indstilles, at 
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Ældrerådet drøfter den fremlagte procesplan for afgivelse af høringssvar omkring  
sundhedsaftalen, og tilkendegiver sine holdninger til indhold og struktur i det 
udarbejdede udkast til høringssvar. 
Ældrerådet godkender og tilslutter sig høringssvaret som sendes til administrationen og 
udvalget for ”Ældre og Sundhed”. 

 
10. Forretningsudvalg/formandskab/formandsskabsafgørelser. 

 
Ældrerådsmedlem Elsebeth Ensted har ønsket at få følgende punkt på dagsordenen: 

 
 

Det "nye" ældreråd har nu fungeret i fem måneder. I løbet af denne periode har 
formanden for ældrerådet henvist til et forretningsudvalg og et formandsskab samt 
formandsskabsafgørelser. 
Jeg henviser til mail bl.a: Møde med borgmesteren fra 11.04.2018 samt mail: 
Formandsskabsafgørelser 30.05.2018. 
 
Jeg vil bede formanden oplyse, hvor der er hjemmel til at nedsætte et 
beslutningsdygtigt udvalg bestående af få ældrerådsmedlemmer. 
 
Jeg vil bede formanden oplyse, hvad det er der bevirker at formand, næstformand og 
kasserer har nedsat et formandsskab - et forretningsudvalg uden at dette er drøftet, 
besluttet blandt de øvrige folkevalgte medlemmer af ældrerådet. 
 
Jeg vil bede formanden oplyse, hvilke emner formand, næstformand og kasserer 
ønsker at tage beslutninger om, uden om de øvrige folkevalgte medlemmer i 
ældrerådet. 
 
Jeg vil bede formanden oplyse, hvad der bevirker at ønsker fra brugerråd vurderes så 
akutte, så de øvrige folkevalgte medlemmer af ældrerådet end ikke høres via mail, 
telefonmøde eller om nødvendigt ved ekstraordinært ældrerådsmøde. 
 
Det indstilles, at 
 
Ældrerådet drøfter procedure for det fremtidige samarbejde. 
 
Formanden har i e-mail til Ældrerådets medlemmer udtrykt forventning om,  at det er 
Elsebeth Ensted, der gennemfører drøftelsen af punktet, og fremsender eventuelt 
relevant materiale, samt medvirker ved implementering af beslutninger på mødet på 
dette punkt. 
Ældrerådet har ikke et forretningsudvalg. Ældrerådet har ikke et formandskab. 
Ældrerådet har ikke formandsafgørelser. 
 
Såfremt formanden ønsker et forretningsudvalg eller et formandskab indført i 
Forretningsorden for Ældrerådet i Holbæk Kommune, må han fremkomme med forslag 
om forretningsudvalg eller formandskab til drøftelse blandt ældrerådets medlemmer på 
et ældrerådsmøde. 
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11. Eventuelt.  
 

Med venlig hilsen 
 

Steen-Kristian Eriksen 
Formand 

 
 

Evt. afbud til  
 

Palle Kristensen tlf.: 72 36 45 88 på email: palkr@holb.dk 
  

Mette Frantzen, Administrativ medarbejder 
Tlf: 72365123 eller på e-mail: mefre@holb.dk 

 
Eller 

  
Thomas de Richellieu, Chef for Aktiv Hele Livet  
Tlf: 72366444 eller på e-mail: tdpr@holb.dk 
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