
Formandsmeddelelse 10.09.2019. 
 

1. Ældrerådet har afholdt fyraftensmøde den 15.08.2019 med formanden for 

Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen og formand for udvalget Det Nære 

Sundhedsvæsen i Region Sjælland  Regionrådsmedlem Trine Birk Andersen 

som indledere . Emnet havde fokus på sundhed i Danmark, Regionerne og 

Kommunerne og  der deltog 80 personer i arrangementet. 

2. Formanden har deltaget i Danske Ældreråds bestyrelsesmøde og temamøde  

den 19.08.2019 og 20.08.2019.  

Referat fremsendt til Ældrerådets medlemmer. 

3. Formanden har deltaget i FU møde i RÆR i Regions Sjælland den 21.08.2019. 

4. Formanden har deltaget i brugerrådsmøde for Elmelunden den 03.089.2019. 

5. Formanden har deltaget i møde om teaterfestival for børn og unge den 

04.09.2019. Teaterfestivalen skal afholdes i perioden fra 19.04.2019 til 26. 

04.2020 i Holbæk Kommune. 

6. Formand og næstformand har deltaget i møde i valgkreds 7 i Køge den 

06.09.2019, omkring emner af interesse for valgkredsens ældreråd. 

7. Formanden har sammen med Dorte og Aage den 09.09.2019 deltaget i møde 

om Vipperød fremtid. Boligstrategi på ældreområdet optog flere deltagere. 

8. Der er fremsendt invitation til temadag i Regionsældrerådet onsdag den 

18.09.2019. Emnet er: Det nære sundhedsvæsen. Der skal ske tilmelding til 

mødet. 

9. Formænd og næstformænd er indkaldt til drøftelse af strategi og 

mærkesager for Danske Ældreråd den 17.09.2019. Mødet afholdes i Køge. 

10. Ældrerådet har modtaget en invitation til  et dialogmøde/temamøde  for 

patientforeninger og ældreråd i Holbæk, Lejre Kalundborg, Odsherred og 

Roskilde kommuner den 10.10.2019. Der skal foretages tilmelding. 

11. Der er fremsendt en invitation til temadag om den sundhedsfaglige indsats i 

kommunerne den 02.10.2019. Temadagen afholdes i Køge. Tilmeldte er 

Dorte, Johnny, Elsebeth, Jørgen og Gitte. 

12. Formanden har modtaget henvendelse fra Bornholms Ældreråd og BOFO om 

at medvirke i information om affaldshåndtering i Holbæk Kommune, og 

hvordan de ældre involveres heri. Bornholms Ældreråd besøger Holbæk 

kommune den 19.09.2019 og mødes her med formanden. 



13. Formanden har modtaget invitation til at deltage i høstfest på Elmelunden 

den 11.09.2019 og Rosenvænget den 13.09.2019. 

14. Formanden har modtaget en henvendelse fra en delegation fra det 

kommunale selvstyre i  Yunnan Kunming i Kina om muligheden af at 

modtage en delegation i slutningen af november for en for en orientering 

om ældrerådene og deres rolle i Danmark. 

15. Formanden har modtaget henvendelser om politiske tiltag i Holbæk 

kommune, der berører ældrepolitiske emner og som Ældrerådet ikke har 

hørt om, eller været inviteret til. Det drejer sig blandt andet om at 

projektudvalget for decentralisering og afbureaukratisering har afholdt 

workshop om ældreområdet (på plejehjemmene?). 

16. Formanden har modtaget henvendelser fra ældre, der spørger om 

Ældrerådets holdning til boligstrategien i Holbæk Kommune og om 

Ældrerådet indgår i den aktuelle proces omkring formulering af en 

boligpolitik i Holbæk Kommune. 

17. Formanden har modtaget henvendelse fra Movia om hjælp til let - digitale 

ældre i forbindelse med trafikinformation. Movia tilbyder at afholde 

informationsmødet for særligt interesserede ældre. 

Formanden har rettet henvendelse til Ældre data ved Jürgen Berger for at 

høre, om de ville være interesserede i at indgå i aktiviteten og  blive 

ambassadører for hjælp til de let-digitale ældre. Ældre data har 

efterfølgende bekræftet at ville indgå i  en sådan aktivitet. 

18. Formanden har fremsendt materiale omkring aftale om kommunernes og 

regionernes  økonomi for 2020. 

19. Formanden har modtaget meddelelse om, at aktivitetsvejleder Christa 

Dreyer, har opsagt sin stilling med udgangen af september måned 2019. 

20. Formanden har modtaget en række henvendelser omkring udfordringer i 

ældreplejen. Der udtrykkes  forbavselse og bekymring over de ældres 

forhold i ældreboliger. 

21. Formanden har modtaget korrespondance fra en af de ældrepolitiske 

organisationer om bladudgivelse og distribution. 

22. Formanden har atter modtaget henvendelser om de ældrepolitiske 

organisationers høringsmuligheder og om der er principper for politikeres og 

administrationens samspil i forbindelse med afgivelse af eks. høringssvar. 



23. Formanden har modtaget henvendelser om, hvordan det nære 

sundhedsvæsen vil blive gennemført og udfolde sig i Holbæk Kommune. 

24. Ældrerådet har fra Danske Ældreråd modtaget seneste nyhedsbreve. 

Materialet er fremsendt til Ældrerådets medlemmer. 

 

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune   

Mørkøv den 12.08.2019. 

 


