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Referat til ÆLDRERÅDSMØDE 
 

 

 
Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
Tid:  Onsdag den 07.02.2018 kl. 10.00 – 13.00 
Sted: Elværket, Gasværksvej 3, 4300 Holbæk  
 
Der serveres en let frokost 
 
Fraværende: Thomas de Richelieu 
 
 
Dagsorden: 
 
 

1. Velkomst 
 

2. Indtræden af to nye medlemmer i Ældrerådet 
 

Merethe Carlsen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Ældrerådet af personlige 
årsager. 
Hanne Cold er afgået ved døden den 25.01.2018. 
Det indstilles at de to højest placerede suppleanter ved Ældrerådsvalget indtræder som 
Ældrerådsmedlemmer. 
Det drejer sig om Helge Olsen, Knabstrup og Jørgen Steen, Tuse. 
Indstilling er godkendt. 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 

4. Godkendelse af referat 
Referat er godkendt 

 
5. Orientering fra formand/næstformand/kasserer 

Formandens meddelelser er udsendt på mail. 
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Formand, næstformand og kasserer har afholdt møde d. 26. februar 2018. Referat er sendt til 
ældrerådets medlemmer. Ved mødet blev der bl.a. drøftet følgende punkter: 

 
A. Ældrerådets økonomi 

Vedr. udbetaling af diæter. Diæter kan udbetales når der foreligger en dagsorden og 
et referat. Diætsedlerne udfyldes og afleveres kvartalsvis til kasserer Aage Jelstrup for 
godkendelse. 

B. Ældrerådets dagsordener 
Punktet vil blive sat på ældrerådets dagsorden ved først kommende møde. 

C. Ældrerådsmedlemmernes økonomi 
Formanden fremlægger at der er to ordninger i forhold til honorar til ældrerådets 
medlemmer. Punktet vil blive sat på dagsorden ved først kommende møde. 

D. Temadage 
E. Møde med ældreorganisationer 
F. Tilrettelæggelse af et årshjul 

På baggrund af henvendelse fra administrationen om at flytte de to dialogmøder med 
udvalget ”Ældre og Sundhed” har man besluttet at imødekomme henvendelsen. 

G. Pulje til anvendelse til løft af ældreområdet 
Formand, næstformand og kasserer fortager indstilling til fordeling af puljemidler til 
løft af ældreområdet. 

H. Punkter for ældrerådet 
Se punkt 9 på dagsorden. 
 

6. Orientering fra administrationen 
Chefkonsulent Palle Kristensen gav en kort orientering om ældrerådets økonomi og de 
puljemidler som ældrerådet kan råde over. 
 
I budgettet for ældrerådet er der en række af udgifter som bl.a. skal dækkes af den pulje, det 
er bl.a. 

• Diæter og kørsel 

• Forplejning til møderne 

• Annoncering 

• Kontingenter 

• Kompensation/honorar 

• Temaarrangementer  
 
Hvis ældrerådet har et mindre eller merforbrug som kan overføres til næste budgetår, vil det 
være en beslutning som skal tages af kommunalbestyrelsen.  
 
Vedr. puljemidlerne styrkelse af Brugerråd og frivillighed, er der en pulje på 200.000 kr. som 
går til understøttelse af aktiviteter ved frivillige på Holbæk Kommunes Aktive Centre – det 
betyder, at det er de forskellige Brugerråd i kommunen som kan søge den pulje. Her er der et 
udvalg som består af medlemmer for ældrerådet og administrationen. 
  

7. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet. 
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8. Introduktion til Sundheds-og Ældreområdet 
 
Det indstilles, at  
Ældrerådet på dette møde præsenteres for Charlotte Larsen, leder af Plejecentre, 
Dagcentre og Tværgående sygepleje og Morten Bundsgaard leder af Sundhed og Træning, 
og orienteres om 
opbygningen af en del af organisationen på Sundheds- og Ældreområdet, samt modtager 
en information om Sundheds- og Ældreområdets budget for 2018. 
 
Chef Charlotte Larsen, leder af Pleje/ Dagcentre og Tværgående sygepleje gav en 
præsentation af området. 
 
Området består af plejecentre i kommunen (Samsøvej med 75 boliger og et dagcenter) og 
(Elmelunden med 70 boliger og et dagcenter for nuværende Rosenvænget og Byparken). 
Området dækker også plejehotellet med 18 plejehjemsboliger, 27 midlertidige pladser og en 
akut plads, specialister indenfor sår, kompression, demens, kontinens og palliationspleje 
samt Holbæk fælleskøkken og Cafe/rengøring. 
 
Udover det fungerer Charlotte som kontaktperson og samarbejdspartner for de privat drevne 
plejecentre, som er Kastaniely, Tysingehave og Fjordstjernen. 
 
Nogle af de fokusområder som man arbejder med i øjeblikket er bl.a. udvikling af 
plejehotellet, det gode måltid i sammenspil mellem køkken og plejecentre, den sidste tid 
kompetenceudvikling i palliation samt det gode liv på plejecenter – demensstrategi.  
 
I forhold til klippekortsordningen har man på alle plejecentre ansat ekstra personale til at 
varetage opgaven, så man sikre at man vil få brugt ordningen mere optimalt. 
Administrationen bruger mere tid på sundhedsfaglig dokumentation, da flere borgere er 
mere komplekse, mere syge og kræver mere sygehuspleje end tidligere. 
 
Vedr. den fremtidig dagcentrestruktur har man nedsat en arbejdsgruppe som består af 
personale fra dagcentre, plejecentre og ledelse, som skal undersøge og afklare forskellige 
spørgsmål i forhold til sammenlægning og flytning af dagcentrene  
 
Chef Morten Bundgaard, leder af Sundhed, Træning og Forebyggelse 
 
Området består af vores Genoptræningscenter, hvor borgere efter sygehusindlæggelse kan 
komme og få genoptræning. Vi har også et Sundhedscenter, som arbejder med borgere, som 
har en eller flere kroniske smerter bl.a. diabetes, KOL, hjertesygdom og atrose. Her vil 
borgeren få mulighed for, at få hjælp og værktøjer til at kunne arbejde og leve med sine 
kroniske smerter i sin hverdag.  
 
Det er planen at både Genoptræningscentret og Sundhedscentret i den kommende fremtid 
skal flytte ud og være i den nye sportsby. 
 
Derudover er der også Folkesundhed som er beliggende på Kanalstræde. Folkesundhed 
arbejder bl.a. med sundhed på tværs af kerneområderne, frivillighed og 
hverdagsrehabilitering. Afdelingen består af medarbejder med forskellige fagligheder 
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indenfor sundhed og som varetager opgaver på tværs i organisationen.”. 
 

9. Ældrerådets tanker, ønsker og ideer til Ældrerådets arbejde i indeværende valgperiode. 
 
I forlængelse af Ældrerådet drøftelser den 10.01.2018 om tanker, ideer og ønsker til 
Ældrerådets arbejde i indeværende valgperiode, genoptages punktet med henblik på en 
uddybning og præcisering af ældrerådets aktiviteter og vilkår. 
Der er fremsendt et referat af møde den 26.01.2018 mellem formand, næstformand og 
kasserer med indspil. 
 
Det indstilles, at  
Ældrerådets medlemmer fremlægger sine tanker, ønsker og ideer til ældrerådsarbejdet i 
indeværende valgperiode, og at  
Ældrerådet træffer beslutning om at gennemføre en række ældrepolitiske møder af 
interesse for ældreråd, kommunalbestyrelse, brugerråd, ældrepolitiske organisationer og 
andre interesserede. 
I referat fra mødet d. 26. januar 2018 mellem formand, næstformand og kasserer blev det 
besluttet at indstille, at ældrerådet skal arbejde med følgende: 
 

• Boligstrategi – plejehjemsbyggeri – ældreegnede boliger 

• Ny struktur omkring aktiv- og dagcentrene 

• Synlighed 

• Sundhed og forebyggelse 

• En værdig død/forslag udarbejdet  

• Mad 
 

10. Drøftelse af anvendelse af puljemidler. 
 

Der foreligger en  pulje på 550.000 kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed og arbejdet 
med ældre. 
Endvidere foreligger en pulje på 200.000 kr. til brugerrådenes arbejde efter ansøgning 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet udpeger formand, næstformand og kasserer til et udvalg til fordeling af midler 
fra de to puljer til styrkelse af brugerråd og frivillighed samt arbejdet med ældre. 
Endvidere indstilles, at  
formand, næstformand og kasserer efter ansøgning får kompetence til at fordele midler til 
frivilligarrangementer i øvrigt eller ekstraordinære aktiviteter på de aktive centre. 
Punktet drøftet og der blev fremlagt budget til styrkelse af brugerrådene. Midler forventes 
overført. Ansøgning og fordeling er formand, næstformand og kasserer. 

 
11. Genoptagning af punktet omkring fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med 

Ældrerådets funktion og aktiviteter i indeværende valgperiode. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådets medlemmer fordeler arbejdsopgaver i forbindelse med Ældrerådets 
aktiviteter i valgperiode, herunder  
a. vælger repræsentanter til at følge de enkelte politiske udvalgs arbejdsområder, og  
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b. vælger repræsentanter til at udforme høringssvar i forbindelse med beslutninger, der 
vedrører de ældres vilkår. 
Endvidere indstilles, at  
ældrerådet  
a. nedsætter en arbejdsgruppe til at forestå kommunikation og formulere nyhedsbreve, 
samt  
b. nedsætter en arbejdsgruppe til at forestå og tage initiativ til  offentlige møder, 
temadage og ældrepolitiske arrangementer etc. 
Udsat 
 

12. Genoptagning af valg af repræsentanter fra Ældrerådet som kontaktpersoner til 
brugerrådene. 

 
Der indstilles, at Ældrerådet genoptager og udpeger repræsentanter til de brugerråd, der 
måtte ønske  en kontaktperson til Ældrerådet. 
Brugerrådet Tuse:  Jørgen 
Brugerrådet Byparken: Axel  
Brugerrådet Møllevang:  
Brugerrådet Tølløse: Dorthe  
Brugerrådet Østergården: Jørgen 
Brugerrådet Lersøparken: Aage 
Brugerrådet Rosenvænget: Steen-Kristian 
Brugerrådet Elmelunden: Steen-Kristian 
Brugerrådet Mårsø:  Gitte 
Brugerrådet Elisabethcentret: Elsebeth 
Brugerrådet Orø:   
Brugerrådet Åvang:  Helge 
(Centerrådet Stenhusbakken:)  
 

 

13. 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 
  

mailto:palkr@holb.dk
mailto:mefre@holb.dk


Ældrerådet, Holbæk 

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

 
 

 

mailto:tdpr@holb.dk

