
Formandsmeddelelse nr. 3 – marts 2018. 

1. Formanden har den 09.02 .2018 deltaget ved bisættelsen af  Hanne Cold. 

2. Formanden har den 19.02.2018 deltaget i forretningsudvalgsmøde i Regionsældrerådet 

3. Formanden har den 21.02.2018 holdt oplæg om Ældrerådet og dets arbejde for 

seniorgruppen Valdemar Sejrsvej. 

4. Formanden har den 27.02.2018 holdt møde med formandsskabet om tilrettelæggelse af 

Ældrerådets dagsorden. 

5. Formanden har  den 06.03.2018 deltaget i brugerrådsmøde på Elmelunden. 

6. Formanden har udtalt sig til Nordvestnyt om ældreegnede seniorboliger i Holbæk 

Kommune. Artiklen har efterfølgende afstedkommet flere henvendelser omkring behov for 

ældreegnede seniorboliger og etablering af nyt plejecenter i Holbæk Kommune. 

Henvendelserne går på, at man ønsker et plejecenter etableret hurtigst muligt – og at det 

sker i Holbæk by. Endvidere tilkendegiver man, at der skal søges en holdbar fremtidssikret 

løsning og ikke utilstrækkelige midlertidige løsninger. 

7. Formanden har på vegne af Ældrerådet fremsendt læserbrev til Nordvestnyt og 

Holbaekonline om etablering og placering af nyt plejecenter i Holbæk Kommune. 

8. Formanden og formanden for Udvalget Ældre og Sundhed Jeppe Jacoksen er blevet omtalt 

i indlæg på Facebook omkring behov for etablering af plejecenterpladser i Holbæk 

kommune. Der anføres i indlægget, at der er ledige plejehjemsboliger i Holbæk Kommune, 

som kan anvendes, og at der i øvrigt ikke er råd til nyt byggeri. 

9. Formanden har modtaget henvendelser omkring en udadreagerende dement bosiddende 

på et vore plejecentre. 

10. Formanden har modtaget henvendelse fra Ældresagen om underskudsdækning i 

forbindelse med arrangementet Spis Sammen. 

11. Formanden har modtaget henvendelser omkring klippekortsordningen – med spørgsmål 

om hvorledes den administreres. 

12. Formanden har modtaget henvendelser fra borgere, der spørger om Ældrerådet vil lave 

høringssvar omkring trafikbetjening i Holbæk Kommune, herunder især trafikbetjening til 

Sportsbyen. 

13. Formanden har videresendt diverse materialer fra Danske Ældreråd. 

14. Formanden har modtaget henvendelser om, hvem der vil/skal tale de ældre 

handicappedes sag i Høringssammenhænge. 

15. Formanden har modtaget anmodning om, at Ældrerådet afgiver høringssvar omkring 

anvendelsen af de bevilgede penge på 6.3 mio kr. til ansættelse af nye medarbejdere og 

opgradering af deltidsansatte på plejehjem og i hjemmeplejen. 

16. Formanden har tilmeldt Ældrerådets medlemmer til deltagelse i Danske Ældreråds 

repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk temadag den 07.05 og 08.05.2018. 

17. Formanden er blevet kontaktet af diverse medier, der ønsker en udtalelse omkring tyveri 

fra en ældre beboer. 



18. Formanden har modtaget kritik af, at Ældrerådet ikke synes at være aktive omkring 

Sportsbyen. 

19. Formanden har modtaget henvendelser om, hvilke konsekvenser den indledte 

overenskomstforhandling vil få – specielt for de udtagne områder til konflikt med relation 

til ældreområdet i Holbæk Kommune. 

20. Formanden har noteret sig afholdelse af udvalgsmøde i Udvalget Ældre og Sundhed, og har 

fremsendt link med referat fra mødet til Ældrerådets medlemmer. 

21. Formanden har fra Kalundborg Ældreråd  og Odsherreds Ældreråd modtaget anmodning 

om at Ældrerådet i Holbæk Kommune arrangerer et møde om, hvordan det afholdte 

ældrerådsvalg er forløbet. Man ønsker et møde mellem en mindre gruppe repræsentanter 

fra Ældrerådene. 

22. Formanden har modtaget flere positive tilkendegivelser omkring Ældrerådets læserbrev i 

pressen om de ældre medicinske patienters forhold på Holbæk Sygehus. 

23. Formanden har modtaget henvendelser om muligheden af at søge midler til en bowles 

turnering i Tølløsehallen. 

24. Formanden har modtaget henvendelser fra brugerrådet på Elmelunden om muligheden at 

søge midler til anskaffelse af højskolesangbøger. 

25. Formanden har modtaget henvendelser omkring anvendelse af og muligheden for at søge 

penge fra puljen på 500.000 kr. til ekstraordinære aktiviteter for de ældre. 

26. Formanden har fortsat modtaget henvendelser omkring dagcentrenes mest 

hensigtsmæssige placering og tilknytning – enten til aktivcentrene eller plejecentrene. 

27. Formanden har modtaget henvendelse om forskellige forhold  med relation til 

ældreområdet i Holbæk Kommune. Det drejer sig om ensomhed, frivilliges medvirken i 

arbejdet indenfor ældreområdet. 

28. Formanden har et ønske om at Ældrerådet afholder møde med de ældrepolitiske 

organisationer i Holbæk Kommune. Udkast til brev fremsendes særskilt. 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  

06.03.2018  

 

 


