HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 25. april 2018
Deltagere: Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Christian Thode, Inge-Lise Rasmussen,
Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen og Betina E. Rasmussen (referent).
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 10.00.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 4.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
• 04. april, Billetsalg, til skovturene gik rigtig fint. Der var god stemning
• 09. april, Møde med Center for Sundhed og Ældre, Birthe, Christian, Bent, Jørgen og IngeLise deltog.
• 10. april, Møde med skovtursguiderne, materialet for turene blev uddelt
• 11. april, Formand-næstformandsmøde, Allerød Danske Ældreråd. Birthe deltog
• 12. april, Rundvisning i det nye Sundhedshus, alle på nær Grete deltog. Det var en god
introduktion til det flotte nye Sundhedshus.
• 18. april, Temadag og oplæg ved Visitationen, møde med Lokalrådene og Det Frivillige
Ældrearbejde i HUSET, Birthe, Grete, Bent og Peter deltog. Der er kommet mange gode
tilbagemeldinger fra mødet.
• 18. april, Vestegnstræf, Jørgen og Christian deltog. Der var mange gode oplæg på dagen.
• 19. april, Møde om Høringssager, Birthe, Grete, Bent og Peter deltog. Der er lavet aftale om
at høringssagerne fremover skal printes og opdeles mere hensigtsmæssigt.
• 24. april, Møde med Kommunen v. direktør Susan Bjerregaard og centerchef Nicolai Kjems,
Birthe og Grete deltager. Det var et godt og konstruktivt møde
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Implementering af demenshandlingsplanen starter op når organisering af processen er blevet
politisk godkendt.
• Bymidteprojektet er nu omdøbt til Kulturgården. Der arbejdes pt. med bedømmelser af
projektforslagene, og det forventes at der ligger en afgørelse ultimo juni om hvilke projekt
der arbejdes videre med. Der var en kort drøftelse af vigtigheden i at Kulturgården også kan
rumme ældrekulturelle aktiviteter fremover.
• Sundhedscenteret holder temadag om bevægelse d. 14. juni – i år foregår det udendørs.
Ældrerådet er med på dagen.
• Der var en kort drøftelse om presset på lokaleudlejningen, eks Lille friheden,
Medborgersalen, og Frihedens idrætscenter. Ældrerådet tager det med på næste dialogmøde
med det tekniske/kulturelle område.
Pkt. 4 Orientering fra kommunen v. Betina
• Vedrørende skovturene
- Der er pt. udsolgt til 4 afgange og få billetter tilbage på de resterende. Der sælges billetter
op tæt op til afgangene. Det er ikke muligt at refundere købte billetter, men man er
velkommen til at videresælge til andre Hvidovre pensionister, skulle man efter billetkøb
være forhindret.
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- Der var en kort drøftelse af målgrupperne for pensionistskovturene. Turene er for
hjemmeboende Folke og Førtidspensionister.
- Gæstelisten over skovturene blev gennemgået.
- Skovturssangen blev uddelt.
-Der er plan for skovturene under en eventuel lock-out.
Pkt. 5 Gensidig orientering
• Ældresammenslutninger.
Vestegnens Ældreråd. Jørgen og Christina deltog. Et godt og udbytterigt møde.
•

Bruger-/pårørenderåd
Strandmarkshave har holdt møde. Der er snart valg til rådet.

•

Lokalråd:
- Strandmark lokalråd arbejder på en temadag om fuldmagter i juni måned.
Borgerrådgiveren deltager.
- Bladomdeling blev drøftet. Torndalshave vil også gerne modtage Ældrerådets blad.
- Avedøre lokalråd har holdt møde. De nye medlemmer giver gode input. Prisen i
motionscenteret blev drøftet, samt priserne for motion/svøsmning for ældre generelt.
Ligeledes blev forskellen mellem aktivitetscenteret og motionscenterets tilbud drøftet.
- Ældrerådets synlighed blev drøftet.

•

Aktivitetscentret:
- Vikarerne er nu blevet fastansat, det giver mere stabilitet i huset.
- Der planlægges en åbent-hus dag fremover, så mulighederne i aktivitetscenteret fremvises.

•

Det Frivillige Ældrearbejde:
- Der planlægges skovtur for de frivillige hjælpere, foreløbig dato er fredag d. 24.8

Pkt. 6 Kommende aktiviteter
• 3. maj Skovturene starter
• 5. maj, Møde i Demensrådet/Alzheimerforeningen i Middelfart, Birthe og Grete deltager
• 7. maj skovtur
• 8. maj skovtur
• 15. maj skovtur
• 16. maj skovtur
• 24. maj skovtur
• 28. maj skovtur
• 31. maj skovtur
Pkt.7 Informationsudvalget
• Næste nummer af Ældrerådet orienterer.
Deadline for artikler er medio maj
•

Opgavefordeling
- Annonceringsansvarlig for bladet er fremadrettet Bent Aarrebo Pedersen
- Opsætning af annoncer: Der kommer annoncørerne oftest med færdig annonce, og ellers
kontaktes Birthe med henblik på eventuel opsætning.
Faktura’er i forbindelse med annoncering i ældrerådsbladet laves af Christian Thode
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- Koordination af parkeringstilladelser foretages fremover af Peter Lougart
Pkt. 8 Økonomi
Kasserer Christian Thode orienterede om budgetstatus på rådets driftsmidler.
Pkt. 9 Høringssvar
• Der samles en mappe med samtlige høringssager og høringssvar på Ældrerådets Onedrive
• Afgivne høringssvar siden sidste møde:
HØ 07 Ledelsesinformation
HØ 08 Leverandører af personlig pleje og praktisk bistand
HØ 09 Tilsyn med plejecentre
Pkt. 10 Evt.
• Håndbog for kontorpersonale blev drøftet. Den skal opdateres hen over sommeren.
• Lokalråd Avedøre ønsker rundvisning i Sundhedshuset, hvis det er en mulighed.
• Borgerrådgiveren blev rost på kommunalbestyrelsens møde.
• Der er modtaget takkekort fra Poul Petersen i forbindelse med hilsen på hans 80 års
fødselsdag.
• Maj mødet i Ældrerådet flyttes til tirsdag d. 12. juni, som er sidste møde inden
sommerferien. Der afsluttes med frokost, Jørgen sørger for det.
• Mødet med fuldmagter og borgerrådgiveren planlægges pt. til at blive enten d. 11.6 eller
18.6.
• Der ønskes et brandtilsyn i HUSET.

Mødet sluttede kl. 12.45

