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Referat til ÆLDRERÅDSMØDE 
 

 
Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
 
Tid:  Onsdag den 15.08.2018 kl. 09.00 – 13.00 
Sted:  Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 

4300 Holbæk 
 
Der serveres en let frokost 
 
Fraværende: Axel Villumsen, Aage Jelstrup og Elsebeth Ensted 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 

 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 20.07.2018. 

Referatet er godkendt med en bemærkning om at formanden finder ikke, at referatets 
punkt 8 giver et revisende billede af drøftelse i ældrerådet og det stedfundne forløb. 

 
4. Orientering – Ældrerådet 

a. Orientering fra formand 
b. Orientering fra ældrerådets medlemmer 
Orienteringer taget til efterretning 

 
5. Orientering fra administrationen. 

Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richelieu orienterede om budgetrevision 3, 
færdigbehandlingsdage, puljemidler og effektiviseringer samt det poltiske 
arbejdsprogram. Orientering taget til efterretning.  
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Klokken 10.00 – 10.45 
 

6. Udvalgsmedlem Mogens Justesen, Socialdemokratiet har givet tilsagn om at mødes 
med Ældrerådet og hilse på. 

 
Samtidig har Ældrerådet udtrykt et ønske om, at Mogens Justesen orienterer om og 
redegør for sine synspunkter om den nuværende og fremtidige udvikling af 
ældreområdet i Holbæk Kommune. 

 
Det indstilles, at 
Ældrerådet hilser på Mogens Justesen og modtager udvalgsmedlemmets orientering 
om sine synspunkter i forhold til den nuværende og fremtidige udvikling af 
ældreområdet i Holbæk Kommune 
Mogens Justesen præsenterede sig selv og orienterede om sine og udvalgsmedlemmets 
synspunkter i forhold til den nuværende og fremtidige udvikling af ældreområdet i 
Holbæk Kommune. Orientering taget til efterretning. 
 

Klokken 10.45 – 11.15 
 

7. Udvalgsmedlem Carsten Andersen, Venstre har givet tilsagn om at mødes med 
Ældrerådet og hilse på. 

 
Samtidig har Ældrerådet udtrykt et ønske om, at Carsten Andersen orienterer om og 
redegør for sine synspunkter om den nuværende og fremtidige udvikling af 
ældreområdet i Holbæk Kommune. 

 
Det indstilles, at 
Ældrerådet hilser på Carsten Andersen og modtager udvalgsmedlemmets orientering 
om sine synspunkter i forhold til den nuværende og fremtidige udvikling af 
ældreområdet i Holbæk Kommune. 
Carsten Andersen præsenterede sig selv og orienterede om sine og udvalgsmedlemmets 
synspunkter i forhold til den nuværende og fremtidige udvikling af ældreområdet i 
Holbæk Kommune. Orientering taget til efterretning. 
 

Klokken 11.15 – 11.45 
 

8. Udvalgsmedlem Leif Juhl, Enhedslisten har givet tilsagn om at mødes med Ældrerådet 
og hilse på. 

 
Samtidig har Ældrerådet udtrykt et ønske om, at Carsten Andersen orienterer om og 
redegør for sine synspunkter om den nuværende og fremtidige udvikling af 
ældreområdet i Holbæk Kommune. 

 
Det indstilles, at 
Ældrerådet hilser på Carsten Andersen og modtager udvalgsmedlemmets orientering 
om sine synspunkter i forhold til den nuværende og fremtidige udvikling af 
ældreområdet i Holbæk Kommune. 
Leif Juhl præsenterede sig selv og orienterede om sine og udvalgsmedlemmets 
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synspunkter i forhold til den nuværende og fremtidige udvikling af ældreområdet i 
Holbæk Kommune. Orientering taget til efterretning. 
 

Klokken 12.00 
 

9. Drøftelse af anvendelse af puljemidler. 
 

I budget 2018 foreligger en pulje på 550.000 kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed 
og arbejdet med ældre.  
Efterfølgende er der i kommunalbestyrelsen blevet besluttet en overførsel af ikke 
forbrugte midler fra 2017 på 421.000 kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed i 
arbejdet med ældre. 
På Ældrerådets møde den 20.06.2018 blev besluttet at anvende puljemidler til en 
række aktiviteter til styrkelse af aktiviteter og samvær på Ældreområdet. 
Samtidig blev det besluttet, at Mette Frandsen og sundheds og frivilligkoordinator 
Kirsten Becher skulle fremlægge kommissorium for anvendelse af puljemidlerne og 
medvirke i det igangværende arbejde med at udarbejde forlag til puljemidlernes  
anvendelse på baggrund af de fremlagte ønsker og forslag til aktiviteter på 
Ældrerådsmødet den 20.06.2018 

 
Til mødet er inviteret sundhedskoordinator og frivilligkoordinator Kirsten Becher 

til at deltage og medvirke i processen omkring formulering af et kommissorium for 
puljemidlernes anvendelse og fremlægge indstillinger til anvendelse af puljemidlerne i 
forlængelse af de fremlagte  ønsker og forslag til aktiviteter indenfor puljemidlernes 
rammer. 
 
Det indstilles, at 
 
Ældrerådet drøfter og beslutter kommissorium for anvendelse af midler fra puljen på 
550.000 kr. samt de ikke forbrugte overførte beløb på 421.000 kr. til styrkelse af 
aktiviteter og samvær på ældreområdet, og at  
Ældrerådet behandler fremsendte ansøgninger til puljemidler. 
Administratonen fremsendte ansøgninger til puljemidler som blev behandlet i ældrerådet. 
Alle ansøgninger blev godkendt. 
 
Administrationen fremlagde en mulig proces og tanker for en fremtidig fordeling af 
midler. Punktet blev drøftet og godkendt. 
 

10. Godkendelse af forretningsorden. 
 
Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af vedtægt for Ældrerådet i Holbæk 
Kommune fremlægges i forlængelse heraf et udkast til forretningsorden for Ældrerådet 
i Holbæk Kommune til endelig godkendelse. 
Udkastet er tidligere tiltrådt på ældrerådets møde den 07.03.2018, men afventede 
Kommunalbestyrelsens endelig godkendelse af vedtægten. 
Endvidere skulle foretages enkelte ændringer i forretningsordenens tekst. 
På baggrund af den stedfundne drøftelse på ældrerådsmødet den 20.07.2018 ønsker 
formanden indført konsekvensretninger i forretningsordenen. 
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Det indstilles, at 
Ældrerådet drøfter og godkender en forretningsorden for ældrerådet. 
Ældrerådet tiltræder den tidligere forretningsorden som blev godkendt på 
ældrerådsmødet i marts måned 2018.  
 
Formandens for ældrerådet indkalder til et ekstraordinært ældrerådsmøde med punktet 
drøftelses af formandskab. 
 

11. Eventuelt.  
 

Med venlig hilsen 
 

Steen-Kristian Eriksen 
Formand 

 
 

Evt. afbud til  
 

Palle Kristensen tlf.: 72 36 45 88 på email: palkr@holb.dk 
  

Mette Frantzen, Administrativ medarbejder 
Tlf: 72365123 eller på e-mail: mefre@holb.dk 

 
Eller 

  
Thomas de Richellieu, Chef for Aktiv Hele Livet  
Tlf: 72366444 eller på e-mail: tdpr@holb.dk 
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