HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 31. januar 2018
Deltagere: Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Christian Thode, Inge-Lise Rasmussen,
Jørgen Nygaard, Margit Dam og Betina E. Rasmussen (referent).
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 10.00
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, med punkt 8 som tilføjelse.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
• 30. november. Evaluering af efterårets indsatser for ældre i Sundhedscentret
• 03. december. Optakt til jubilæums-skovturene ved Rådhusets juletræstænding.
• 04. december. Møde i kontaktgruppen med Center for Sundhed og Ældre og Ældrerådet
• 05. december. Brugerrådsmøde, Aktivitetscentret, Birthe deltog
• 06. december. Møde med Borgmester Helle Adelborg, Ældrerådet deltog
• 08. december. Regionsældreråd, valg af to repræsentanter, Peter og Birthe deltog
• 11. december. Dialogmøde med Teknik og Miljø, Kultur og Fritid og Ældrerådet
• 14. december. Afskedsreception for Bente Hansen, Strandmarkshave, Ældrerådet deltog
• 18. december. Møde med direktør Susan Bjerregaard og centerchef Nicolai Kjems, Grete og
Birthe deltog
• 16. januar. Evalueringsmøde med frivillige valgtilforordnede på ældrerådsvalget i HUSET.
• 17. januar. Møde om fremtidens teknologi for at modvirke faldulykker v. Force Technology
Birthe og Grete deltog
• 25. januar. Netværksmøde for demensvenner i Alzheimerforeningen. Birthe og Grete deltog.
• 29. januar. konstitueringsmøde for Ældreråd og de fire lokalråd
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Orientering om mødet d. 17.janaur vedrørende teknologisk faldforebyggelse. Der er møde
igen d. 5. april 2018 for mødedeltagerne.
•

Hvidovre har fået puljemidler til etablering af rådgivning og aktivitetscenter for mennesker
med demens og deres pårørende, herunder også yngre med demens. Det er et
tværkommunalt projekt med Albertslund, Glostrup og Ishøj kommuner og
Alzheimerforeningen. Rådgivningscenteret etableres fysisk i Hvidovre.

•

Der skal fokus på udbredelsen af demensven konceptet yderligere, nu også med inddragelse
af det lokale forretningsliv.

•

Kulturgården (Risbjerggård). Bedømmelsesudvalget vurderer projekterne i foråret 2018.
Bedømmelsesudvalget holder formøde 4. april.
1. bedømmelsesmøde er 10. april
2. bedømmelsesmøde 18. april
3. bedømmelsesmøde 7. maj
Evt. reservemøde 16. maj
4. bedømmelsesmøde 24. maj
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Offentliggørelse af vinderprojektet 20. juni
•

Danske Ældreråd holder introduktion for nyvalgte ældreråd i Allerød d. 26.2.2018 fra 8.3015.30.Grete, Jørgen, Peter, Inge-lise, og Birthe deltager. Invitation udleveres til Bent
Aarrebo Pedersen på intromødet for Ældreråd d. 1.2.2018.

Pkt. 4 Orientering fra Kommunen v/Betina
• Skovturene.
- Der afventes svar på ansøgning til profileringskontoen vedrørende beløb ansøgt til
markering af 80 års jubilæum. ØU behandler planlægningsgruppens ansøgning 5.februar
2018.
- Jørgen fra Ældrerådet har fremsendt flot forslag til turudkast. Det er fremsendt til
DITObus, og der afventes en endelig udgave af turbeskrivelse. Der køres prøvetur sidst i
februar.
- Billetsalget er i Medborgersalen (Kometen) d. 4. april 2018.
•

Ny souschef tiltræder for Center for Sundhed og Ældre, Mette Dissing Odgaard, tiltræder
1.2.2018.

•

Ældre- og Sundhedsudvalget har meldt følgende til drøftelse på det kommende dialogmøde
28.2.2018 med Ældrerådet:
Udvalget vil gerne høre om Ældrerådets fokusområder og drøfte Ældrerådets gode råd til fx
øget kvalitet i ældreplejen, muligheden for et aktivt fritidsliv og bekæmpelse af ensomhed.
Desuden ønskes drøftet, om samarbejdet i pårørenderådene fungerer, og om der også er
behov for pårørendegrupper i relation til hjemmeboende. Og hvad tænker Ældrerådet om
initiativer som ”omsorgsklovne” eksempelvis med Cirkusmuseet som samarbejdspartner?
Ældrerådets ønsker til dagsorden er:
Drøftelse af afholdelse af fremtidige møder mellem Ældreråd og Ældre- og
Sundhedsudvalg.

Pkt. 5 Gensidig orientering
• Ældresammenslutninger:
Regionsældrerådet og Vestegnens Ældreråd, der afventes mødeindkaldelser.
•

Bruger-/pårørenderåd:
Dybenskærhave: Flere møder er aflyst, og der er forskellige der deltager på møderne.
Svendebjerghave: Det går stadig godt med antallet af liggedage. Kim er tiltrådt som leder af
Strandmarkshave. Han er forsat også leder af Svendebjerghave indtil der er fundet ny leder
for Svendebjerghave. Kim holder afskedsreception d. 22.3 kl. 14.00 på Svendebjerghave.
Krogstenshave: Der er udpeget ny suppleant, det er Yvonne Fløjbo.
Søvangsgården: Der er udpeget ny suppleant, det er Marianne Hviid.

•

Lokalråd:
Referaterne fremsendes fremover til alle Ældrerådets medlemmer og Ældrekonsulenten.
Det blev foreslået at emnet fremtidsfuldmagter kunne tages op i lokalrådene, herunder også
Ældre Sagens pårørendefuldmagter (findes under rådgivning og vejledning på Ældre
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Sagens hjemmeside). Det vil også være relevant at drøfte digitale fuldmagter.
•

Aktivitetscentret:
Ny suppleant er udpeget, Ulla Bilsbo.

•

Frivillige Ældre:
Forårsfesten afholdes d. 20.3.2018 i Kometen (Medborgersalen).

Pkt.6 Informationsudvalget
• Næste nummer af bladet udkommer medio februar 2018.
• Nye medlemmer. Der planlægges en samlet temadag for Ældreråd og lokalråd. Dato for
dagen planlægges på næste ordinære ældrerådsmøde.
Pkt. 7 Økonomi
• Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt af Ældrerådet.
•

Intern oversigt over gældende dokumenter for drift af Hvidovre Ældreråd blev drøftet og
godkendt.
Proces for indkøb af forbrugsvarer og afregning ml. ÆR og DFÆ blev drøftet, og godkendt
med enkelte til rettelser. Derudover blev gaveregulativet drøftet. Forretningsorden og
regulativ for lokalråd blev også drøftet.
De samlede interne dokumenter behandles på næste ordinære ældrerådsmøde d. 28.2.2018
med henblik på godkendelse for perioden 2018-2021.

Pkt. 8 Afgivne høringssvar
HØ 01/2018 Sundhedspuljen.
HØ 02/2018 Ændrede tildelingskriterier på daghjemsområdet.
Pkt. 9 Evt.
• Ferieplan for Ældrerådets medlemmer blev drøftet.
•

Margit takkede for godt samarbejde i perioden.
Birthe takkede på vegne af Ældrerådet for Margits indsats og hendes gode input, og ser frem
til forsat godt samarbejde via lokalråd Strandmarken, hvor Margit fortsætter som aktiv.

Mødet sluttede kl. 12.58

