
 

Ældrerådsmøde. 

Dato og tid: onsdag d. 9. december 2020 kl. 9 - 13  

Sted: Sidesporet / Vandrehjemmet. 

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

Helge Olsen (fraværende) 

Gæster:  

Kl. 9.30 -10 Helle Heinemann oplæg vedr. ny strategi for velfærdsteknologi 

Kl. 11.30 – 12.30 Borgmester Christina K. Hansen og udvalgsformand John Harpøth desuden Lene Magnussen og Charlotte Larsen 

Referent: Kirsten Becker 

 

1. Velkommen 
 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendes 

3. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendes 

4. Orientering fra formand samt 
formandsmeddelelse 

Vedr. punkt 5: Ældrerådets medlemmer spørger ind til respons fra Ældre Sagen. Gitte Nikolaisen 
oplyser at hun har deltaget i møde med Ældre Sagen. 
Vedr. punkt 10: Johnny Petersen deltager i møde med faglige seniorer. 
Vedr. punkt 15: Johnny Petersen spørger ind til dette punkt og foreslår at Ældrerådet sætter 
dette emne på dagsorden til Ældrerådsmøde. 
Vedr. punkt 11: Kort dialog om julegaver til borgere bosiddende i ældreboligerne i Mørkøv og 
Jyderup. 

5. 
KL. 
9.30 -10 

Oplæg vedr. ny strategi for 
velfærdsteknologi 
 

Projektleder for Velfærdsteknologi Helle Heinemann giver oplæg. 
 
Helle Heinemann giver kort historik omkring velfærdsteknologi.  
Velfærdsteknologi indgå i de forskellige politikker på området.  



Helle Heinemann spørger ind til om Ældrerådet samt Handicapråd og Udsatteråd vil deltage i 
processen om udarbejdelse af en Velfærdsteknologipolitik i Holbæk Kommune. Ældrerådet 
bekræfter deltagelse. 
Det aftales at Ældrerådsmøde d. 13. januar 2021 udvides og således er kl. 9 – 15. 
KL. 9 -11 vil Helle Heinemann ledes en proces, hvor Ældrerådets holdninger sættes i spil.  
 

6.  Status på forbrug af puljemidler 
samt ældrerådets aktivitetspulje 
 

Ældrerådet ønsker rådighedsbeløb oplyst. Ældrerådet vil drøfte evt. initiativer til aktiviteter i 
plejecentre, dagcentre og evt. bosted i 2020.  
 
Ældrerådet har opmærksomhed på at der vil være uforbrugte midler til understøttelse af 
aktiviteter fra 2020. Disse midler ønsker Ældrerådet overført til 2021. 
 
Ældrerådet er opmærksomme på at egne tildelte 50.000 kr. ikke fremgår af budgettet. 
Ældrerådets egne midler er således 191.824 kr. Ældrerådets ønsker egne uforbrugte midler 
overført til 2021. 
 

7. 
Kl. 11.30 – 
12.30 

Dialog med Borgmester og 
udvalgsformand, direktør og 
ældrechef 

Dialog mellem borgmester, udvalgsformand og Ældreråd. 
 
Borgmester oplyser at i 2021 vil fokus være på Ældreområdet og Borgerservice. 
 
Borgmester og udvalgsformand ønsker dialog med Ældrerådet når den forventede nye 
sundhedsreform bliver kendt. 
 
Kort dialog om kulturplan / kulturrygsæk på ældreområdet. 

8. Drøftelse af aktuelle emner / 
meddelelser fra ældrerådets 
medlemmer 

Aage Jelstrup: 
Brugerrådene har orienteret om at det vil kunne være et problem at få adgang til bilag for at 
lave regnskab til Ældrerådet, da de Aktive Centre er lukket. 
Ældrerådet tilkendegiver at de vil stille sig positive overfor at skubbe regnskabsfrist, hvis 
brugerrådene ikke kan overholde den nuværende frist 15. januar 2021. 
 
Johnny Petersen: 
Deltager i en arbejdsgruppe i Folkeoplysningsudvalgets regi om en idrætskonference. Budget er 
100.000 kr. 



Spørger om der fortsat er interesse i Ældrerådet for at arrangere temamøde om akutpladser / 
akutfunktioner. Ældrerådet tilkendegiver fortsat ønske om temamødet og Johnny Petersen vil 
arrangere dette, når det vil være muligt. 
 
Gitte Nikolaisen: 
Har deltaget i møde med Ældre Sagen. Ældre Sagen har taget initiativ til at understøtte 
aktiviteter til at forebygge / bekæmpe ensomhed. Frivillige tilknyttet Ældre Sagen vil tilbyde at 
ledsage til blandt andet sportsaktiviteter.  
Gitte er tovholder på at arrangere møde mellem Ældre Sagen, repræsentanter fra Ældrerådet 
og repræsentanter fra sportsforeninger. Ønsker hjælp til at finde lokale. 
Det aftales at Johnny Petersen og Gitte Nikolaisen repræsenterer Ældrerådet. 
 
Elsebeth Ensted: 
Høringssvar til Kvalitetsstandarden er indgået i den politiske beslutningsproces. 
Vedr. høringssvar på Tilsynspolitikken. Ældrerådet har modtaget svar på alle spørgsmål til 
Tilsynspolitikken. Tilsynspolitikken er politisk godkendt. 
 
John Olsen: 
Ældrerådet vil bruge kommunens hjemmeside til Ældrerådet. 
Ældrerådets medlemmer skal formulerer tekst til hjemmesiden. Elsebeth vil sikre at John 
modtager tekst, som blev udarbejdet til brochuren om Ældrerådet. 
 
Jørgen Steen: 
Bussen i Tuse er nu nysynet. 
 

9. Drøftelse af evt. opstramning af 
krav til ansøgninger til Ældrerådets 
aktivitetsmidler 
 

Elsebeth Ensted vil udarbejde oplæg til krav til ansøgninger til Ældrerådets pulje til 
aktivitetsunderstøttelse. 
Ældrerådet vil efter dialog sende kravene til politisk godkendelse i Udvalget for Ældre og 
Sundhed. 
Fokus vil være på aktiviteter, som understøtter KRAM faktorer. 
John Olsen og Elsebeth Ensted vil udarbejde oplæg til ansøgningsblanket. 

10. Nedsættelse af valgudvalg samt 
regionsældrerådsrepræsentant 
 

Vedr. Regions Ældreråd: 
Elsebeth Ensted træder ind i Regions Ældrerådet og vil fremover deltage sammen med Johnny 
Petersen. 
 



Vedr. valgudvalg: 
John Olsen, Gitte Nikolaisen og Steen-Kristian Eriksen udgør Ældrerådets valgudvalg. De øvrige 
medlemmer vil naturligvis blive inddraget. 
 

11. Samarbejde med Ældre Sagen 
 

Se punkt 8 

12.  Evt. 
 

Intet. 

 


