
Dagsorden til Ældrerådsmøde. 

Dato og tid: onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 10 -14  

Sted: Kanalstræde 2, lokale 3,1 

Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, Dorte Hendrich, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, Elsebeth Ensted og 

Helge Olsen 

Gæster:  

Charlotte Larsen kl. 10 -11 

Signe Hallager Leder af Holbæk Fælleskøkken kl. 11.30 -12.00 

Referent: Kirsten Becker 

1. Velkommen 
 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Punkt 3 tilføjes drøftelse af § 18 puljen herefter godkendes dagsorden 

3.  
Kl. 10 -11 

Drøftelse med Charlotte Larsen • Budget 2020 
Administrationens oplæg udleveres og drøftes. Holbæk Kommune fik ved kommuneaftalen ca. 
100 mio. heraf er 10 mio. tilført ældreområdet. Beløbet dækker alene lønfremskrivning og 
demografiudvikling 

• Ældrerådets pulje 
Ældrerådet ønsker fortsat 10.000 kr. tilført eget budget i 2019 og et samlet budget på 180.000 i 
2020. Dette drøftes på dialogmøde med Udvalget for Ældre og Sundhed d. 28. oktober 2019. 

• Boligstrategi 
Vedr. nyt plejecenter. Udvalget for Ældre og Sundhed og Kommunalbestyrelsen overvejer for 
nuværende om der skal igangsættes nyt plejecenter eller afvente en kort årrække. Fokus i 
øjeblikket er at løse behov for 20 -22 ekstra plejeboliger. 

• Demensindsats herunder Toppen 
Toppen er puljefinansieret til 31. december 2019. Udvalget for Ældre og Sundhed har fået 
forelagt forskellige modeller for at fortsætte Toppens indsatser i andet regi. 
Udvalget for Ældre og Sundhed vil gerne et samarbejde med frivillig / selvejende organisation. 
Indledende drøftelser med Ældresagen, som evt. er interesseret i samarbejde. 
Ældrerådet tilkendegiver stor interesse i at følge dette. 



• Geriatrisk team 
Regionen har i oplæg til budget 2020 ikke prioriteret midler til forsat indsats. Holbæk Kommune 
har ikke i budgetoplæg prioriteret midler. 

• § 18 – puljen 
§ 18 midler 2019 forventes overført til 2020.  § 18 for 2019 +2020 skal betragtes som en pulje. § 
18 ansøgninger 2019 er afvist. § 18 midler 2020 kan alene søges til aktiviteter, som 
gennemføres i 2020. 

4. Godkendelse af referat fra 11. 
september 2019 

Vedr. forsikringsforhold for frivillige vil Ældrerådet til mødet i november eller december 2019 
modtage oplæg. 
Referat er herefter godkendt. 

5. Orientering fra Ældrerådsformand 
/ formandsmeddelelse 

Det aftales at formanden fortsat sender alt materiale til rådets medlemmer. 
Ældrerådets avis vil være færdig d. 15. oktober 2019.  
24. oktober 2019 mødes Ældresagens 3 lokalafdelinger med Ældrerådet på Lersøcentret. 
Ældrerådet har lavet høringssvar til trafiksikkerhedsplanen. Høringssvar vil blive lagt på 
hjemmesiden. 

6. 
Kl. 11.30 -
12 

Signe Hallager Orientering om Fremtidens Mad fra Holbæk Fælleskøkken. 
Der vil være få smagsprøver på tygge- og synkevenlig kost. 
Holbæk Fælleskøkken arbejder med krav fra udbudsrunde i 2008, hvor der var krav om 
menuvalg og krav til portionsstørrelser. 
Efter workshop i juni 2019 med interessenter har Udvalget for Ældre og Sundhed besluttet at 
fremover vil der være dagens ret (1 hovedret og 1 biret), men ved fisk og indmad på menuplan 
vil der tilbydes alternativ. 
Portionsstørrelsen tilpasses borgenes behov for på denne måde at mindske madspild. 
Fokus skal være på tygge- og synkevenlig kost; idet det vurderes at 60 -87 % af borgerne på 
plejehjem vil have behov for denne type mad. 
Fokus er desuden på borgere, som er underernærede. For at imødekomme disse borgere vil 
køkkenet producere mindre portioner men mere beriget. 
 
Holbæk Fælleskøkken og kostfaglige medarbejdere på plejecentrene har arbejdet med tygge- 
og synkevenlig kost. Hidtil har fokus været på smag og konsistens. Køkkenet vil arbejde med at 
udvikle udseende af tygge- og synkevenlig mad, udvikle og udvide tilbud til berigede 
mellemportioner. 
 
Det forventes at ”fremtidens mad” begynder pr. 1. marts 2020. Inden da vil det nye menupanel 
have givet ideer til menuvalg.  



7. Drøftelse af aktuelle emner fra 
ældreområdet / Meddelelser fra 
Ældrerådets medlemmer 

Dorte: deltaget i møde om boligstrategi i Tølløse. Nye boliger skal bygge på ”mostgrunden” i 
Tølløse. 
Aage: I Vipperød ønskes lejeboliger. 
Jørgen: Ved evt. lukning af cafeer (budgetforslag) bør der være opmærksomhed på de afledte 
udgifter. 
Gitte: Integrationsdag i samarbejde med Kultur og Fritid afholdes i Sportsbyen. 
Brugerrådene har øgede udgifter til håndtering af mobile pay og kontanter i forbindelse med 
arrangementer i De Aktive Centre. 
Axel: Er forundret over indbydelse fra Faglige Seniorer og deres forventninger til Ældrerådet. 
Ældrerådet vil deltage i mødet med 2 repræsentanter. 
Helge: De indledende møder vedr. seniorboligbyggeri i Knabstrup er i gang. 
 
Ældrerådet vil på næste møde drøfte deltagelse i Vingstedkonferencen. 

8. Ældrerådets puljemidler Drøftelse og beslutning af retningslinjer for tildeling af midler fra Ældrerådets pulje. 
Elsebeth vil sende endeligt udkast. 
Ældrerådet godkender forslag, som drøftes med Udvalget for Ældre og Sundhed på det 
kommende dialogmøde. 

9. Dialogmøde med Udvalget for 
Ældre og Sundhed 
mandag d. 28. oktober kl. 10 -12 
Kanalstræde 2, lokale 0.13 

Beslutning om tovholder på hvert punkt. 
1. Budget 2020 og overslagsårene. Herunder drøftelse af Det Nære Sundhedsvæsen. 

Tovholder: Johnny  
2. Retningslinjer for Ældrerådets pulje til understøttelse af frivillige aktiviteter. 

Tovholder: Elsebeth 
3. Boligstrategi 

Tovholder: Aage og Steen-Kristian 
4. Overførte puljemidler fra puljerne vedrørende Værdighed og Bedre bemanding 
5. Dialog og høringsprocesser. 

Punkterne 4 +5 forventes fremlagt af Udvalget for Ældre og Sundhed. 
Ældrerådet har tidligere ønsket punkterne 1 -3. 
Udvalget for Ældre og Sundhed ønsker punkterne 4 og 5 drøftet. 

10. Ældrerådets rolle  Drøftelse af Ældrerådets rolle, herunder forventninger til høringssvar, initiativer osv. 
Drøftes på dialogmøde med Udvalget for Ældre og Sundhed. 
 

11. Forslag til årsoversigt 
 

Bilag vedhæftes dagsorden 
Mødeplan godkendes med opmærksomhed på om flytning af udvalgets mødedatoer vil have 
indflydelse på Ældrerådets planlægning. 



Årshjulet er godkendt. Opmærksomhed på at alle bidrager med viden om aktuelle punkter. 
 

12. Rehabiliteringsstrategi Sundhedsgruppen har modtaget materiale til høring d. 12. september 2019. 
Ældrerådet har udarbejdet høringssvar, som vil indgå i oplæg til Udvalget for Ældre og 
Sundhed. Høringssvar vil blive lagt på hjemmesiden 

13. Ældrerådets 
kommunikationsstrategi 

Opfølgning på møde med Karen Breiner d. 14. august 2019.  
Drøftelse af ”Ældrerådets hjemmeside” hvad kan og skal lægges på. 
Gennemgang af høringssvar gennem tiden. Hvilke er aktuelle? 

14. Evt.  Intet 

 

Ældrerådsmøde d. 13. november 2019 foreløbige emner: 

• Opfølgning på dialogmøde med Udvalget for Ældre og Sundhed. 

• Budget 2020  

• Kl. 13 – 13.30 Drøftelse af tilsynspolitik med Leder af Myndighedsafdelingen Jette Nørrekær Lund og tilsynskonsulent Lennie Søndberg samt 

status på afholdte tilsynsbesøg i Holbæk Kommune. 

• Evt. forsikring af frivillige på ældreområdet 

• Aktuelle høringssvar til hjemmesiden 

• Aftale om deltagelse i Vingstedkonference 

Dialogmøde med borgmester og udvalgsformand d. 5. december 2019 kl. 9 -10. 

Ældrerådsmøde d. 11.december 2019 foreløbige emner: 

• Orientering om de øvrige tilsynsbesøg i Holbæk Kommune 

• Drøftelse af kvalitetsstandard. 

• Evt. forsikring af frivillige på ældreområdet 

 


