
Formandsmeddelelse 2. Februar 2019 
 
1. Formanden har den 15.01.2019 deltaget i brugerrådsmøde på det aktive center 

Elmelunden. 

2. Formanden har den 15.01.2019 – sammen med repræsentanter for Ældrerådet deltaget i 

møde med AD medier om udgivelse af et omkostningsfrit informationsmateriale. 

3. Formanden har sammen de Ældrerådet deltaget i et velbesøgt møde med samtlige 

landsdækkende ældrepolitiske organisationer i Holbæk Kommune. Formålet med mødet 

var, at informere om egen organisation og forening men også få information om  påtænkte 

arrangementer  i 2019 samt  muligheden for samarbejde på tværs af organisationerne og 

foreningerne.,. 

4. Formanden har den 28.01.2019 aftalt møde mellem formandskab og den administrative 

ledelse om Ældrerådets arbejdsvilkår. Mødetidspunkt  senere udsat pga indtrufne 

omstændigheder. 

5. Formanden har  den 29.01.2019 deltaget i Højskoledag arrangeret af brugerrådet ved det 

aktive center Rosenvænget. 

6. Formanden har sammen med medlemmer af Ældrerådet og Handicaprådet været på 

rundvisning i den ikke færdiggjorte Sportsby. 

7. Formanden har den 31.01.2019 deltaget i et gensidigt informationsmøde mellem 

formændene for 6 ældreråd. Mødet fandt sted i Danske Ældreråds lokaler, Jernbanevej i 

Vanløse. 

8. Formanden har den 01.02.2019 deltaget i Årsmøde for Brugerrådet i Tuse., hvor der blev 

dannet et nyt brugerråd. 

9. Formanden har deltaget i møde i Faglige Seniorer den 04.02.2019, med indlæg af Astrid 

Kragh og Jeppe Jakobsen. 

10. Formanden har deltaget i madpanel-møde den 05.02.2019 omkring den leverede mad til 

hjemmeboende, sammen med det valgte madpanel. 

11.  Formanden har deltaget i et orienteringsmøde om en højskole for yngre demente  

12.  Ældrerådet har haft udformet 3 høringsnotater som er tilsendt det politiske udvalg, 

administration, borgmester og presse om – effektiviseringskrav, værdighedsgaranti og 

uddannelse af frivillige. 

13. Der har i Nordvestnyt været bragt artikler omkring frivillig indsats og nedgang i levevilkår 

for ældre i 2019. 

14. Formanden har fået flere  henvendelser omkring vilkårene for den frivillige indsats i 

Holbæk Kommune – specielt fremholder man  de opsatte formelle krav for den frivillige 

indsats, bl. a. aflæggelse af regnskab. Flere udtrykker, at de er ved at miste lysten til at lave 

frivilligt arbejde . 

15. .Formanden har modtaget henvendelser efter at der har været bragt en artikel om 

boligstrategien. 



16. Formanden  har modtaget henvendelser  - herunder også fra pressen - omkring 

brandsikkerhed på vore plejecentre som udløber af en verserende sag andetsteds.  

17. Formanden har modtaget bekymringshenvendelser i forbindelse med nedlukning 

Elmelunden fra den 21.03.2019. 

18. Formanden har modtaget henvendelse fra Politiken og DR om at finde cases til manglende 

rengøring hos pensionister. 

19. Formanden har i kølvandet af den standende debat om pensionsalder og tidligere 

fratræden fra arbejdsmarkedet modtaget flere henvendelser om Ældrerådets holdning til 

den politiske debat. Det fremholdes, at Ældrerådet burde have en holdning, når andre 

ældrepolitiske organisationer kan tilkendegive, hvad man finder rigtig. 

20. Formanden har modtaget henvendelser om, hvordan der foretages en refundering af 

betaling for akutpladser eftersundhedsloven.  

21. Formanden er blevet anmodet om at tilkendegive, om han ønsker at lade sig vælge som 

suppleant til bestyrelsen i Danske Ældreråd, i fald han ikke måtte blive valgt til bestyrelsen i 

Danske Ældreråd. 

22. Formanden er inviteret til at fortælle om Ældrerådets arbejde i Holbæk  for 

Hjerteforeningen torsdag den 07.02.2019. 

23. Formanden er af  (det socialdemokratiske) Net Pio blevet bedt om at formanden – eller 

personer fra Ældrerådet vil skrive kommentarer til relevante ældrepolitiske emner. 

Artiklerne forventes alene at være udtryk for skribentens  holdning. 

24. Den nedsatte gruppe omkring påvirkning af en boligstrategi for ældre i Holbæk Kommune 

er blevet inviteret til at deltage i en udviklingsworkshop med henblik på en analyse af 

mulighederne for et nyt plejecenter  den 06.03. 2019 og 19.03.2019. 

25. Ældrerådet har fra Danske Ældreråd modtaget seneste nyhedsbreve, der bl. a. omhandler 

finansloven og de forebyggende hjemmebesøg.  

 

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune  

Mørkøv den 05.02.2019 

  

  

  

  


