
 

Dagsorden til Ældrerådsmøde. 

Dato og tid: onsdag d. 8. januar 2020 kl. 9 - 13  

Sted: Kanalstræde 2, lokale 3.1 

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

Helge Olsen 

Gæster:  

Anne Møller Ronex kl. 12 -13 

Charlotte Larsen kl. 11 - 13  

Referent: Kirsten Becker 

1. Velkommen 
 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt 

3. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt 

4.  Orientering fra formand samt 
formandsmeddelse 

Formandsmeddelse. 
Vedr. punkt 9: Henvendelsen omhandlede spørgsmål vedr. kontanthjælpsmodtageres ”arbejde” 
på ældreområdet. 
Vedr. punkt 8: Ældrerådet ønsker oplæg tilsendt. 
 

5. Drøftelse af aktuelle emner / 
meddelelser fra ældrerådets 
medlemmer 

Aage Jelstrup: Højskoledage i Lersøcentret d. 10. + 11. januar 2020. 50 deltagere er tilmeldt. 
Axel Villumsen: stiller spørgsmål vedr. manglende forplejning til møder i Ældrerådet og om der 
er andre råd, som ikke får forplejning. (Ref. Det er en beslutning i Ældrerådet at møderne 
afvikles uden forplejning). 
Johnny Petersen: Johnny og Elsebeth Ensted vil kontakte Nordvest- Nyt for opdatering på 
Sundhedsaftalen. 
Gitte Nikolaisen: Integrationsdagen flyttes til august / september 2020. 



Elsebeth Ensted: I Ældrerådets høringssvar til den reviderede kvalitetsstandard henledte 
Ældrerådet opmærksomheden på etiske dilemmaer. Opfordrer Ældrerådet til at have 
opmærksomhed på de politiske reaktioner på de etiske dilemmaer. 
Steen-Kristian Eriksen: Ældrerådet bør / skal arrangere et møde med fokus på de etiske 
dilemmaer. 
Jørgen Steen: Deltager ikke fast i brugerrådsmøderne i Tuse. 
Dorte Hendrich: Dorte ønsker ikke at fortsætte i brugerrådet i Tølløse. Vil deltage i 
brugerrådsmøder med konkrete emner med relevans til Ældrerådets indsatser. 
Steen-Kristian, Johnny og Gitte: foreslår at Ældrerådet indbyder brugerrådsrepræsentanter til 
dialog, hvor de gensidige forventninger afstemmes. Det ønskes at leder af aktivitetsvejledere 
samt aktivitetsvejlederne deltager samt referent. Steen-Kristian vil indbyde til dette møde primo 
/ medio marts 2020 afholdes i Lersøcentret. 

6. Orientering om og drøftelse af 
evaluering 2019 og oplæg 2020 
vedr. 75-års fødselsdagene. 

Evaluering og oplæg vedhæftes som bilag. 
Orientering tages til efterretning og Ældrerådet anbefaler at evaluering vil indeholde antal 75-
årige i Holbæk Kommune samt opdeling i gæster og ledsagere. Vedr. reklame for 
fødseldagsarrangementerne anbefales materiale til Sportsbyens elektroniske tavle. Ældrerådet 
er enige i anbefaling om fortsat at gennemføre 75-års fødselsdagene i de 13 Aktive Centre. 
Ældrerådet vil udarbejde et ”talepapir” for at sikre en ensartethed i informationerne om 
Ældrerådets formål, arbejde og indsatser. 

7. Drøftelse og beslutning vedr. 
puljemidler. 
 

• Ældrerådets ”egne midler” 143.000 (kørsel, diæter, kontorpenge 2.300 pr. medlem, 
uddannelse, kurser, konferencer, evt. forplejning, kontingenter Danske Ældreråd og 
regionsældreråd). Jf. forretningsorden skal der udarbejdes et budget.  

Ældrerådets kassér har lavet budget for 2020. Dette vedhæftes referat. 

• Ældrerådets pulje til understøttelse af aktiviteter i 2020 kr. 890.000. Koda -afgift ca. 
60.000 => ca. 830.000. Ansøgninger i perioden september til 31. december 2019 
sendes primo uge 2. 

Ansøgninger fra september til 31. december 2019 behandles: 
Nr. 1: Brugerrådet i Det Aktive Center Møllevang. Der søges midler til at afholde et 
underholdningsprogram i efteråret: kr. 5000. Ansøgning imødekommes. 
Nr. 2: Brugerrådet ved Det Aktive Center Elmelunden. Højskoledag d. 23. oktober 2019. Der 
søges om tilskud til spisning til middag. Kr. 8.000. Ansøgning imødekommes; idet der bevilliges 
100 kr. pr. deltager. 
Nr. 3. Plejecenter Samsøvej. Der søges om støtte til en grillhytte på plejecentret samt tilskud til 
en maler. Kr. 15.000.  Ansøgning imødekommes. 



Nr. 4: Jernløse Pensionistforening. Der søges om tilskud til musik til fødselsdag d. 16/9 2019 
samt udgifter i forbindelse med julefrokost d. 23/11 2019. Der søges også om tilskud til 
rengøring. Kr. 15.000. Ansøgning imødekommes delvis; idet der bevilliges 5.000 kr. til betaling 
for musikalsk underholdning. 
Nr. 5: Det Aktive Center Elnebjergcentret. Der søges om tilskud til afholdelse af fællesspisning. 
Kr. 5.000.  Ansøgning imødekommes med 100 kr. pr. dokumenteret deltager.  
Nr. 6: Det Aktive Center Østergården. Der søges om hjælp til indkøb af en printer / 
kopimaskine. Kr. 8.731.  Ansøgning imødekommes.  
Nr. 7: Det Aktive Center Tuse. Der søges om tilskud til indkøb af en hyndeboks samt levering. 
Kr. 1.674. Ansøgning imødekommes. 
Nr. 8: Det Aktive Center Mårsø. Dækning af underskud til betaling af busser til efterårsudflugt 
til Ringsted om omegn. Kr. 10.395.Ansøgning bevilliges. Dog forhøjes beløbet til kr. 13.000 til 
dækning af udgifter til busserne. 
Nr. 9: Brugerrådet på Det Aktive Center Rosenvænget. Tilskud til løvfaldstur. Kr. 8.125. 
Ansøgning imødekommes. 
Nr. 10: Det Aktive Center Byparken. Tilskud til videre afholdelse af aktiviteten lørdagsskole i 
det kommende vinterhalvår 2019/20. kr. 3.000. Ansøgning imødekommes. 
Nr. 11: Brugerrådet i Det Aktive Center Åvang. Der søges om tilskud til julefest d. 6/12 2019. 
kr. 6.000. Ansøgning sendes retur; idet Ældrerådet ønsker en uddybende ansøgning om 
indholdet i julefesten.  
Nr. 12: Brugerrådet ved Det Aktive Center Lersø. Tilskud til delvis dækning af busser i 2019 for 
en forårs, sommer og efterårsudflugt. Kr. 18.000. Ansøgning imødekommes.  
Nr. 13: Brugerrådet ved Det Aktive Center Lersø. Tilskud til 1 stk. ramme til romaskine i 
motionsrummet.kr. 1.500. Ansøgning imødekommes.  
Nr. 14: Brugerrådet ved Det Aktive Center Lersø. Tilskud til højskoledage d. 10. og 11/1 2020. 
kr. 6.725. Afslag, skal afholdes af den kommende bevilling.  
Nr. 15: Brugerrådet ved Det Aktive Center Lersø. Tilskud til dækning af bøsninger på arme på 
en motionsmaskine. Kr. 500. Ansøgning imødekommes.  
Nr. 16: Brugerrådet ved Det Aktive Center Lersø. Tilskud til 1 stk. headsæt hovedmikrofon. Kr. 
1.495. Ansøgning imødekommes. 
Nr. 17:Brugerrådet ved Det Aktive Center A-Hus i Tølløse. Tilskud til afholdelse af høstfest og 
julefrokost. Et frokost- og 1 aftenspisningsarrangement. Kr. 14.000. Ansøgning imødekommes 
delvis; idet der bevilliges 11.300 kr. 



Nr. 18: Brugerrådet ved Det Aktive Center A-hus i Tølløse. Tilskud til indkøb af 30 tallerkner 
med bestik og 3 højskabe til opbevaring af tallerkner og materialer for aktiviteterne. Kr. 9.948. 
Afslag på ansøgning fastholdes 
Nr. 19: Brugerrådet ved Det Aktive Center A-hus i Tølløse. Delvis betaling af glasovn. Kr. 
24.585. Ansøgning imødekommes delvis; idet der bevilliges 15.000 kr. til indkøb af glasovn. 
Nr. 20: Det Aktive Center Mårsø. Der søges om tilskud til bustransport – leje af busser. Kr. 
11.000. Afslag, skal afholdes af kommende bevilling. 
Nr. 21. brugerrådet ved Det Aktive Center Elmelunden. Tilskud til 2 busudflugter i 2020. Blandt 
andet kend din kommune i foråret og en tur til Brorfelde. Kr. 15.000. Afslag, skal afholdes af 
kommende bevilling. 
Nr. 22: Pensionistforeningen for Jyderup og omegn. Tilskud til buskørsel og sejltur d. 28. april 
2020. Tur til Karrebæksminde. Kr. 15.000. Afslag, foreningen bør ansøge § 18.  
Nr. 23: Brugerrådet ved Det Aktive Center Stenhusbakken. Tilskud til en bustur til skovtårnet 
ved Rønnede. Kr. 8.000. Afslag, brugerrådet bør ansøge § 18 
Nr. 24: Brugerrådet ved Det Aktive Center Åvang. Der søges om tilskud til: 

1. dansehold ved Marianne Bundgaard kr. 60.000 
2. 1. bustur til efterår 2020 kr. 8.500 

I alt kr. 68.500. Afslag til bus, brugerrådet bør ansøge § 18. Afslag til ansøgning på dansehold. 
Ældrerådet ønsker en yderligere uddybning af ansøgning samt budget. 
Nr. 25: Brugerrådet ved Det Aktive Center A-hus i Tølløse. Der søges om dækning af busudgift 
til Bogense inkl. Broafgift. Denne ansøgning har tidligere været sendt til § 18-udvalget, men pga 
tilbageholdendehed blev ansøgningen afvist. Kr. 8.700. Ansøgning imødekommes.  
Nr. 26: Brugerrådet ved Det Aktive Center A-hus i Tølløse. Tilskud til dækning af 2 busser til en 
tur til Tivoli. Denne ansøgning har tidligere været sendt til § 18- udvalget, men pga 
tilbageholdendehed blev ansøgningen afvist. Kr. 13.000. Ansøgning imødekommes.  
Nr. 27: Brugerrådet ved Det Aktive Center Rosenvænget. Tilskud til skabe og reoler m.m 
Brugerrådet får, efter ombygning af Rosenvænget, et nyt aktivitetslokale og et nyt 
brugerrådskontor. Hertil søges tilskud til møbler. Kr. 9.000. Ansøgning imødekommes. 

8. 
Kl. 11 -12 

Orientering fra administrationen 
ved Charlotte Larsen  

Vedr. gensidig præsentation af ny direktør og udvalgsformand.  
Administrationen vil indbyde direktør og udvalgsformand til at deltage i Ældrerådsmøde. 
(Ref. Direktør Lene Magnussen deltager i Ældrerådsmøde d. 11. marts 2020 kl. 11.30 -12. 
Udvalgsformand Steen Klink er indbudt til 19. februar 2020 kl. 10 -11). 
 
Vedr. plejecenter Kastaniely i Svinninge: 



D. 31. marts 2021 udløber den nuværende kontrakt med Forenede Care. (Kontrakten er 
forlænget det tilladte). Der skal politisk træffes beslutning om Kastaniely skal i nyt udbud eller 
hjemtages. Det forventes at Udvalget for Ældre og Sundhed træffer beslutning på udvalgsmøde 
d. 3. februar 2020.  
 
Ældrerådet vil modtage materiale om udbud / hjemtagelse og vil efterfølgende afgive skriftligt 
høringssvar. 
 
Spørgsmål vedr. ældreboliger og efterspørgsel på ældreboliger. 
 
Vedr. plejeboliger: pt er venteliste til plejeboliger i Holbæk by. 
 
Aktivitetsændringer på Socialudvalgets område: 
Socialudvalget skal nu udmønte budget 2020. Der var et højt udgiftsniveau i 2019 og dermed i 
overgang til 2020. Derfor skal udvalget drøfte forslag til aktivitetsændringer. 
Ældrerådet har høringsret og vil afgive skriftligt høringssvar. Ældrerådet tilkendegiver at fokus 
vil være på § 18 midlerne. 

9. 
Kl. 12 -13 

Anne Møller Ronex og Charlotte 
Larsen dialog vedr. Det Nære 
Sundhedsvæsen. 

Anne Møller Ronex vil give orientering om sine udvalgsområder i Regionsrådet. Fokus vil være 
på Regionens planer for Det Nære Sundhedsvæsen, værktøjskassen og beslutninger i 
forbindelse med Sundhedsaftalen. 
Charlotte Larsen vil deltage i dette punkt for dialog mellem de regionale og kommunale 
synspunkter og perspektiver. 
 
Oplæg af Anne Møller Ronex med fokus på Det Nære Sundhedsvæsen og initiativer fra 
Regionen. Herefter kort dialog. 

10. Evt. 
 

Intet. 

 


