
Formandsmeddelelse nr. 1 – januar 2018. 

1. Formanden har den 03.01.2018 deltaget i Region Sjællands Nytårskur. 

2. Formanden har den 04.01.2018 deltaget i brugerrådsmøde på Rosenvænget i Mørkøv. 

3. Administrationen har fremsendt henvendelse omkring vanskeligheder med at finde lokaler 

på de aftalte tidspunkter for ældrerådsmøder  i foråret 2018.  

Der forespørges, om Ældrerådet vil kunne afholde møder: 

7/2-2018 til d. 6/2-2018 samme tidspunkt 
7/3-2018 til d. 13/3-2018 samme tidspunkt 
11/4-2018 til d. 13/4-2018 samme tidspunkt 
16/5-2018 til d. 28/5-2018 samme tidspunkt 

Punktet tages op på Ældrerådsmødet. Årshjul indskrevet nedenfor. 

4. Formanden har modtaget henvendelser omkring situationen i forbindelse med påtænkte 

byggeaktiviteter på Rosenvænget og Elmelunden. 

5. Formanden har modtaget henvendelser om en ældre, der har forladt plejecentret 

Elmelunden.  

6. Formanden har modtaget en henvendelse omkring aktiviteter i forbindelse med Danske 

Ældreråd. Denne henvendelse er videresendt til ældrerådets medlemmer, og omfatter bl. 

a.  tilbud om uddannelse, repræsentantskabsmøde og et oplæg omkring temadrøftelser i 

Ældrerådene. Medlemmerne bedes overveje deltagelse i diverse arrangementer. 

7. Formanden har modtaget en invitation hvor Ældrerådene i Holbæk, Odsherred, Lejre, 

Kalundborg og Roskilde anmodes om at stille med to fælles repræsentanter til at indgå i en 

tilrettelæggelse af  en temadag. 

8. Formanden er blevet interviewet af Sjællands tidende omkring Region Sjælland og 

kommunernes samarbejde. 

9. Formanden har modtaget indkaldelse til det konstituerende møde i det nye 

Regionsældreråd. Mødet afholdes den 17.01.2018 i Regionshuset i Sorø. 

10. 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. 

11. Formanden har modtaget henvendelser omkring dagcentrenes mest hensigtsmæssige 

placering og tilknytning – enten til aktivcentrene eller plejecentrene. 

12. 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, udadreagerende demente etc. 

 

 

Steen-Kristian Eriksen  

09.01.2018  

 



 

 

      Ældrerådet       Årshjul 2018 

   

 10.01.18 Ældrerådsmøde 

07.02.18 Ældrerådsmøde 

07.03.18 Ældrerådsmøde 

11.04.18 Ældrerådsmøde 

16.05.18 Ældrerådsmøde 
30.05.18 – dialogmøde med Udvalget 
for Ældre, Sundhed og Omsorg  
 

20.06.18 Ældrerådsmøde 

15.08.18 Ældrerådsmøde 

19.09.18 Ældrerådsmøde 

10.10.18 Ældrerådsmøde 
10.10.18 – Dialogmøde med  
Udvalget for Ældre, Sundhed og 
Omsorg  
 

14.11.18 Ældrerådsmøde 

 Jan 

Feb. 

Marts 

April 

Maj 

Juni Juli 

Aug. 

Sept. 

 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

19.12.18 Ældrerådsmøde 

 


