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Referat til ÆLDRERÅDSMØDE 
 

 
Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
 
Tid:  Onsdag den 06.02.2019 kl. 10.00 – 14.00 
Sted: Stenhusbakken, lokale 75, 

Stenhusvej,  
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 09.01.2019. 

Referatet er godkendt. 
 

4. Orientering – Ældrerådet 
a. Orientering fra formand 
b. Orientering fra ældrerådets medlemmer 
Formandens meddelelser er udsendt på mail.  

I forhold til punkt 3 i formandens meddelelser ønsker Aage, at vide hvornår ældrerådets 
medlemmer kan forvente, at modtage referatet fra mødet med de ældrepolitiske 
organisationer i Holbæk Kommune. Formanden fortæller, at det er på vej 
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Formand Steen-Kristian orienterede om dag- og aftenhøjskole for yngre demente. På 
orienteringsmødet fik man fortalt, at det planlægges at skulle ligge ude på 
Stenhusbakken. Der er ansat 4 projekt koordinatorer som skal varetage projektet. 
Projektet hedder ”Aktiv højskole”. 

 Formand Steen-Kristian oplyser ældrerådets medlemmer, at han har taget en 
formandsbeslutning om, at støtte frivillighedsfesten økonomisk ked ældrerådets 
puljemidler. Frivillighedsfesten skal afholdes d. 29. marts 2019. 
 
Kasserer Aage Jelstrup orienterede om ældrerådets økonomi for 2019.  
 
Orientering fra ældrerådets medlemmer: 
Brugerrådene rundt kommunen skal eller har afholdt årsmøde her i starten af 2019, I 
Tuse er de blevet flere medlemmer og i Byparken og Stenhusbakken skal der udpeges en 
ny formand. 
 
Jørgen kunne godt tænke sig, at vide om man kan se hvad kostprisen på mad er på 
sygehusene. Administrationen undersøger sagen og vender tilbage. 
 

5. Orientering fra administrationen, 

- herunder budgetramme for 2020 

- budget 2020 – 2023 

- anlægsinvesteringer   
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu præsenterede budget 2020 og 
budgetprocessen. På mødet blev Ældrerådet bl.a. præsenteret for flere ældre – færre 
hænder, forudsætninger for budget 2019 på Ældre og Sundhedsområdet, procesplanen og 
effektiviseringer. Oplæg fra Thomas vil blive eftersendt til ældrerådets medlemmer. 
 
Der har været snak omkring Holbæk Kommunes plejecentre og brandkrav samt 
brandsikkerheden. Administrationen oplyser, at alle kommune plejecentre overholder de 
krav de skal. Der hvor der desværre kan være nogle udfordringer er kommunen 
ældreboliger. Vækst og Bæredygtighed arbejder på sagen. 
 
Udvalget Ældre og Sundhed havde på sit udvalgsmøde d. 28. januar et punkt på 
vedrørende ”Godkendelse af udmøtning af midler til bedre rammer på plejecentre og 
uddannelse til frivillige”. Udvalget besluttede at sende punktet om uddannelse af frivillige 
i høring hos Ældrerådet. 
 
Vedrørende værdighedspuljen er der et mindreforbrug for tidligere år på 3.8 mio. kr. 
Administrationen har udarbejdet et forslag til indsatser og fordeling af de forventede 
overførte midler. Nogle af de indsatser er bl.a. velfærdsteknologi med blandt andet 
etablering af udstillingslejlighed. Her vil borgeren få mulighed for, at komme og afprøve 
forskellige velfærdsteknologiske redskaber. Man har også foreslået etablering af 
sundhedsscafeer for at understøtte den fysiske, mentale og sociale sundhed. Ældrerådet 
er orienteret om indstillingen til Ældre og Sundhedsudvalgets dagsorden og tager 
orienteringen til efterretning. 
 

6. Nyt fra 
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A. integrationsrådet – Integrationsrådet skal afholde en mangfoldigheds dag i slutningen 
af april måned, hvor de forventer at inviterer 200 borgere. 
B. Folkeoplysningsudvalget – Johnny oplyser, at udvalget er i gang med at planlægge et 
møde i marts måned. 
C. § 18 udvalget - 18 udvalget skal holde møde d. 25. februar hvor de behandler de 
indkomne ansøgninger 
D. Regionsældrerådet – Steen-Kristian har ingen bemærkninger. 
 

7. Orientering om Geriatrisk Team. 
 
Geriatrisk Team er et tværsektorielt teamsamarbejde mellem Holbæk, Odsherred ióg 
Kalundborg Kommuner og Holbæk sygehus. for og med de svageste ældre. 
Geriatrisk team er startet 1. April 2017 med udgangspunkt i erfaringerne fra Roskilde 
Geriatriske Team, der har været i gang 25 år. Geriatrisk Team i Holbæk er sponsoreret 
af satspuljemidlerne og regionens tværsektorielle pulje, og varer året (2019)  ud. 
 
På mødet vil projekt- og teamleder, Geriatrisk Team Holbæk Emilie Nikoline Friis 
præsentere projektet, og drøfte fremtiden for projektet med Ældrerådet. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter mulighederne i Geriatrisk Team. 
Projekt- og Teamleder Emilie Nikoline Friis gav en orientering om Geriatrisk Team. 
Oplægget vil blive eftersendt til ældrerådets medlemmer. 
 
På mødet blev ældrerådet bl.a. præsenteret for hvad et geriatrisk team er og hvad de 
laver. Geriatrisk team er et tværsektiorielt, tværfagligt og tværkommunalt 
partnerskabsprojekt mellem Holbæk Sygehus, Odsherred, Kalundborg og Holbæk 
Kommune og kaldet et udkørende ambulatorium. Projektet forløber fra april 2017 til 
september 2019. 
 
Formålet med det geriatriske team er, at udvikle et specialiseret tilbud til borgeren, at 
styrke det sammenhængende patientforløb, den patientoplevede kvalitet og højne 
sundhedstilstanden. Formålet er også at udvikle en samarbejdsmodel og at 
borgeren/patienten opnår højst mulig livskvalitet og frihed i eget liv. 
 
Målgruppen er ældre medicinske patienter på 65 år +. 
  

8. Drøftelse af anvendelse af puljemidler. 
 

Ved beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed, er budgettet til styrkelse af brugerråd 
og frivillighed i arbejdet med ældre blevet reduceret med 200.000 kr.   
Det indebærer, at der er 550.000 kr. til rådighed på budgettet til styrkelse af brugerråd 
og frivillighed i arbejdet med ældre, idet der er reserveret ca. 70.000 kr. til Koda- 
afgifter og adgangsbetaling til Andelslandsbyen. 
Der indgår ikke et tilkendt overført mindreforbrug af puljemidlerne i 2018. 
Der har ikke været ført forhandlinger med Ældre og Sundhedsudvalget om Ældrerådets 
administration af puljemidler. 
 
Til mødet foreligger ansøgninger fra december 2018 og januar 2019 fra 
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Brugerrådet ved Elisabethcentret:  
ansøgning om tilskud til højskoledag på i alt 10.000 kr. 
 
Brugerrådet ved det Aktive Center Lersøcentret 
Ansøgning om tilskud 3 arrangementer på i alt 15.000 kr.  
 
Brugerrådet ved det Aktive Center Åvang 
Ansøgning om tilskud billiardardbord på i alt 25.000 kr. 
 
Brugerrådet ved det aktive Center Mårsø  
Ansøgning om tilskud til printermaskine på i alt 15.480 kr. 
 
Brugerrådet ved det aktive Center Møllevang 
Ansøgning om tilskud til 24 stabelstole på i alt 4.858 kr. 
 
Brugerrådet ved det Aktive Center Tuse 
Ansøgning om tilskud til fællesspisninger på i alt 9.000 kr. 
 
Brugerrådet ved det Aktive Center Mårsø 
Ansøgning om tilskud til kursus om Senior gymnastik på i alt 2.485 kr. 
 
Brugerrådet ved Aktivhuset, Tølløse 
Ansøgning om 4 ekstra bowlskugler på i alt 1.200 kr. 
 
Brugerrådet ved Aktivhuset Tølløse 
Ansøgning om 2 plantekummer og kvartstensbelægning på i alt 8.574 kr. 
 
Samlet ansøgningsmasse for december 2018 og januar 2019  i alt 91.597 kr. 

 
Administrationen vil eventuelt blive fremlagt nye ansøgninger på mødet. 
 

 

Det indstilles, at 
Ældrerådet orienterer sig omkring forbrug af puljen til styrkelse af brugerråd og 
frivillighed med ældre, at 
Ældrerådet behandler de fremsendte ansøgninger, og at dette sker uden at der har 
været ført forhandlinger med Ældre og Sundhedsudvalget om Ældrerådets 
fremadrettede administration af puljemidler.  
Ældrerådet behandler og tiltræder de indkomne ansøgninger. 
  

9. Nyt fra udvalget til synliggørelse af Ældrerådet 
Arbejdsgruppen har haft møde med AD medie og har indgået en aftale om, at lave et blad 
om ældrerådet i Holbæk Kommune. 
 

10. Nyt fra udvalget til udformning af en boligstrategi på Ældreområdet 
Ingen bemærkninger 
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11. Nyt fra gruppen omkring initiativer på sundhedsområdet 
Arbejdsgruppen er i gang med at udarbejde et høringssvar på sundhedsaftalen som 
eftersendes til ældrerådets medlemmer. 

 
 

12. Eventuelt. 
Administrationen oplyser, at der på næste udvalgsmøde for Ældre og Sundhed vil komme 
et punkt på omkring 75 års fødselsdag. I 2018 blev 75 års fødselsdagene planlagt og 
afholdt i tæt samarbejde med brugerrådene for de aktive centre. Dette har der været stor 
tilfredshed med. Administrationen indstiller derfor til udvalget, at man i 2019 afholder 75 
års fødselsdag lokalt op de aktice centre – dvs. gør på samme måde som i 2018. 
Ældrerådet tager orientering til efterretning. 
 
Med venlig hilsen 

 
Steen-Kristian Eriksen 
Formand 

 
 

Evt. afbud til  
 

  
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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