
Formandsmeddelelse 11.12.2019. 
 

1. Formanden har den 14.11.2019 deltaget i 75 års fødselsdagsarrangement i 

St. Merløse. 

2. Repræsentanter for Ældrerådet har den 18.11.2019 deltaget i møde med 

udvalget for decentralisering og afbureaukratisering. 

3. Formanden har den 21.11.2019 deltaget i teaterforestilling arrangeret af 

brugerrådet ved Rosenvænget. 

4. Formanden  og ældrerådsmedlemmerne Johnny Petersen og Gitte 

Nikolaisen har deltaget i Ældresagens borgermøde den 21.11.2019 på 

friplejehjemmet Fjordstjernen. 

5. Formanden har den 26.11.2019 deltaget i brugerrådsmøde på Elmelunden. 

6. Ældrerådet har den 28.11.2019 afholdt fyraftensarrangement med 80 

tilmeldte omkring boligstrategi på Holbæk bibliotek. 

7. Formanden har den 29.11.2019 deltaget i fest for frivillige på Rosenvænget. 

8. Ældrerådet har den 03.12.2019 deltaget i fødselsdagsarrangement for Aage 

Jelstrup i anledning af hans 80 års fødselsdag i Vipperød. 

9. Formanden har den 03.12.2019 deltaget i fest for frivillige på Elmelunden. 

10. Formanden har den 04.12.2019 fremsendt brev til Holbæk 

kommunalbestyrelse og pressen omkring: Ny finanslov giver flere 

muligheder på ældreområdet, hvis man vil.  

11. Formanden har den 04.12.2019 været indkaldt til samtale med 

kommunaldirektør og ældrechef i anledning af udtalelser til pressen den 

28.11.2019 omkring anvendelse af de budgetlagte 8 mio. kr. til 

hjemmeplejen i budget 2020, 

12. Ældrerådet har den 05.12.2019 afholdt møde med borgmester og 
udvalgsformand med bl. a. følgende indhold:  

Borgmesters og udvalgsformands tanker og ideer for ældreområdet efter budget 2020 er 
vedtaget. 
Borgmesters og udvalgsformands holdning vedr. bygning af nyt plejecenter. 
Borgmesters og udvalgsformands tanker, ideer og holdninger til Det Nære Sundhedsvæsen i 
Holbæk Kommune. 
Herudover var der en drøftelse af ældrerådets økonomi. 

13. Formanden har den 10.12.2019 modtaget invitation til Nytårskur i Region 

Sjælland den 09.01.2020. 



14. Formanden har fremsendt materiale omkring ældrerådets økonomi til 

borgmester Christina K. Hansen. 

15. Formanden har medvirket i afgivelse af høringssvar omkring lovforslag til 

ændring af lov om almene boliger m.v. (frafald af tillægskøbesum). 

16. Formanden har modtaget henvendelser omkring tildeling af § 18 midler. 

17. Formanden har modtaget henvendelser omkring ældrerådets puljemidler. 

18. Formanden har modtaget henvendelser om, hvem der indtræder som ny 

formand i ældre og sundhedsudvalget efter Jeppe Jakobsen. 

19. Formanden har modtaget henvendelser omkring finansloven for 2020, hvor 

man tilkendegiver, at ældreområdet ikke er blevet tilgodeset. 

20. 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 10.12.2019. 

  

  


