HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Referat Ældrerådsmøde den 27. november 2019
Tid og sted: Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00
Deltagere: Grete Hagedorn, Christian Thode, Jørgen Nygaard,
Bent Aarrebo Pedersen, Birthe Mingon og Mette Rosengaard (referent).
Afbud: Marianne Hviid
1.

Godkende dagsorden
Godkendt.

2.

Afholdte møder og arrangementer
• Influenzavaccinationer: 1.272 er blevet vaccineret (1.254 i 2018). Det foreslås, at det
evalueres til næste år, hvilke steder det giver bedst mening at tilbyde vaccinationer ud
fra en oversigt, som Grete laver. Det er de frivillige ældre, der er ansvarlig.
• Møde med forvaltningen 6-11 (Grete og Jørgen): Ny leverandør af tilsyn blev drøftet,
herunder at Søvangsgården ikke var orienteret om skift af leverandør ifb deres tilsyn.
Ældrerådet har gjort opmærksom på, at Søvangsgården skal orienteres på samme vilkår
som øvrige plejcentre.
• Temamøde i Kometen 21-11: Det var et meget positiv temamøde, Søs Egelind var meget
informativt og hjerteligt. Positiv ros til ledelse af temamødet. Lars Gundelach har
opfordret til et emne om brugervenlig velfærdsteknologi til næste år, som Ældrerådet vil
drøfte med Sundhedscentret.
• Arbejdsgruppe Ældre &Værdighedspolitik 25-11 (Grete og Jørgen): Drøfte visioner for
den kommende politik.
• Dialogmøde Ældre-og Sundhedsudvalget 26-11: Positivt møde, emnet om ensomhed
indgår i kommende ældre- og værdighedspolitik.

3.

Orientering fra formanden

4.

Gensidig orientering
• Datoer for dialogmøder og kontaktmøder 2020:
Dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget:
25-2 kl.15.30-17.00
24-6 kl.15.30-17.00
10-8 kl.15.30-17.00
26-11 kl.15.30-17.00
Kontaktmøder:
20-1 kl. 13-15
20-4 kl. 13-15
21-9 kl. 13-15
14-12 kl. 13-15
•
•

Hjertestarter: Batterier er skiftet. Vær opmærksom på det røde kryds som indikerer, at
den mangler strøm.
Hjemmehjælp uro: Drøftelse af diverse artikler i Hvidovre Avis.
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Vaskeri uro: Drøftelse af diverse informationer vedr. valg af de to leverandører.
Ældrerådet har ikke en rådgivningsfunktion. Forslag om at bruger-pårørende råd for de
hjemmeboende inviteres til at besøge vaskerierne, opfølgning v/Christian.
Indkaldelse af suppleant: Marianne Hviid indgår som ordinært medlem fra d.d. og vil
modtage et officielt brev fra kommunen.
Omdelingsliste: Christian opdaterer listen, når det er undersøgt, hvem der deler ud til
Aktivitetscentret.
Redaktør Bladet: Christian, Bent og Jørgen drøfter i første omgang med Hellbrandt om
layout, således at opgaven for redaktionen består i at sørge for artikler. Jørgen indkalder
til et møde. Der laves en ny redaktion efterfølgende, med ansvarlig redaktør.
Affaldsafhentning: Der er fortsat problemer med afhentning af affald, trods flere
henvendelser fra Jørgen. Det drøftes med KTMU mødet 28-11.

Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Der er et stort vikarforbrug både på Torndalshave og Strandmarkshave, som
udfordrer deres økonomi. Dette skyldes blandt andet ekstra bemanding på Torndalshave. Der er
udfordringer med at oplære vikarer i CURA, der er kommunens dokumentationssystem. Der har
været tilsyn, og de er i kategori 2.
Arbejdstilsynet har været på tilsyn på Torndalshave. Der er udbud på uniformer til personalet.
Dybenskærhave: Der skal findes en ny repræsentant på næste ordinære møde.
Krogstenshave: Julemenuen er godkendt. Alle stillinger er besat, som er meget positivt. De har
åbnet en personalecafe fra 1-11, og maden leveres fra Kommune Køkkenet. Information om, at der
er ansat en risikomanager, Tanja Westengaard Gyldengren i Center for Sundhed og Ældre.
Der skal arbejdes med forflytning- og lejring samt uddannelse af forflytningsvejledere.
Svendebjerghave: Der er intet nyt.
Søvangsgården: Mødet blev aflyst. Der er valg i januar, og det forventes, at der kommer nye
pårørende, og derefter indkaldes der til et nyt møde.
Bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet: Berendsen og Human Care deltog i mødet, og
der var dialog om fordele og ulemper omkring udlicitering af tøjvask til privat leverandør.
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd: Mødet blev aflyst. Stor deltagelse i arrangementet om øjensygdomme. Der
holdes et ekstraordinært møde i december for budget og regnskab.
Avedøre Lokalråd: Pkt. 7 fra mødet drøftes på KTMU møde 28-11. Bent sender referatet ud til
Ældrerådet.
Risbjerg Lokalråd og Lokalråd Nord: Der er ikke noget nyt.
Det Frivillige Ældrearbejde: Der er møde 28-11. Der arbejdes på at samle en ny bestyrelse.
Ældrerådet holder et møde med dem, når der er samlet en ny bestyrelse.
Brugerrådet i Aktivitetscenteret: Der er møde i næste uge. Der har været generalforsamling med
nyvalg og genvalg.
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Regionsældrerådet: Møde med oplæg fra regionsrådsformanden, med efterfølgende god dialog og
et oplæg om værdibaseret sundhed samt oplæg fra Danmarks Apotekerforening.
Vestegnens Ældrerådstræf: Der er ikke noget nyt.
Danske Ældreråd: Der er sendt referat fra bestyrelsesmødet.
5.

Kommende aktiviteter
• Dialogmøde KTMU 28-11: Affaldssortering og pkt. 7 fra Avedøre Lokalråd tilføjes.
• Kontaktmøde 10-12: Hvilke input har Ældrerådet til dagsordenen?
o Forskel på prisen på vask for hjemmeboende og plejehjemsbeboere samt hvad
eventuel forskel i pris dækker over.
o Orientering fra Ældrerådet om at Ældrerådet foreslår, at Bruger- og Pårørende råd på
hjemmehjælpsområdet kan besøge vaskerierne.
• Møde med Ældresagen 14-1 Grete og Jørgen
• Arbejdsgruppe Ældre & Værdighedspolitik den 20-1 kl. 9-11 Grete og Jørgen: Repræsentant
fra Brugerrådet fra Aktivitetscentret. Bent undersøger det.
• Kontaktudvalgsmøde 20-1
• Ældrerådsmøde 29-1
• Dialogmøde i februar: et muligt emne er rehabilitering

6.

Informationsudvalget
Se tidligere pkt.

7.

Økonomi
Opdatering d.d.
Udligning med DFÆ for 2019 – v/Christian.

8.

Høringssvar
HØ: 22 Beslutning om forebyggende hjemmebesøg – tilpasning til ny lovgivning
HØ 22-19: Godkendelse af tilbudspolitik for 2020
HØ: 23-19 Beslutning om kvalitetsstandarder 2020
HØ: 24-19 Beslutning og fortsat drift af Tryghedshotellet og Daghøjskolen for yngre demente
og pårørende
De er afgivet og sendt.

9.

Eventuelt
Det er drøftet, at der er økonomi til at købe en kaffemaskine til et max beløb på kr. 30.000.
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