HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Referat Ældrerådsmøde den 29. januar 2020
Tid og sted: Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00
Deltagere: Jørgen Nygaard, Grete Hagedorn, Wivie Bastian, Christian Thode, Marianne Hviid,
Bent Aarrebo Pedersen, Birthe Mingon og Mette Rosengaard (referent).
Afbud:
1.

Godkende dagsorden

Godkendt.
2.

Afholdte møder og arrangementer
Dialogmøde KTMU 28-11
- Ældrerådet afventer administrationens opfølgning via brandmateriel.
- Ny dato for dialogmøde er den 26-3
Kontaktmøde 10-12
- Administrationen følger op på, at de to bruger-pårørende råd besøger de to vaskerier
Møde angående Ældreliv 9-1
- Møde med Bodil og Jette. Der er tre nye kurser, og de fire af kursusdagene holdes i Huset
- Ældrerådet laver et møde om Ældreliv med lokalrådene med Bodil og Jette og
pårørendekoordinator den 4-3 kl. 10 med smørrebrød.
Nytårskur 14-1
Der er store ambitioner i Hvidovre Kommune
Arbejdsgruppe ældre- og værdighedspolitik 20-1
Politikken forventes at komme i høring og blive godkendt i løbet af foråret.
Reception Borgmester 27-1
Der var stort fremmøde

3.

Orientering fra formanden
Ny bestyrelse DFÆ
Poul Petersen er blevet formand og Wivie Bastian er næstformand.
Oversigt over øvrige medlemmer er delt ud.
Parkering ved Huset
Der er fem plastickort, som kan bruges til gæster, som de skriver under på.
Christian er kontaktperson.
Kurser for pårørende
Pårørendekurser forventes at starte i foråret 2020.
Bogen: “ Værd at vide”
Der indkøbes 1 eksemplar (Jørgen).
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Ny formand Albertslund Ældreråd
Bente Clausen er ny formand.
Nyt blad
Bladene er fordelt efter omdelingslisten.
Tilbud om lederkursus
Det har ingen interesse
Kursus for nye ambassadører demens
Datoer er den 3-3 kl. 13-17 (Aktivitetscentret) og den 5-3 kl. 18-22 (Frihedens Idrætscenter)
Kommunegruppe i Hvidovre
Jørgen deltager i mødet den 12-2.
Regionsældremøde
Ny dato er 12-5 (ændret fra 13-5).
Øvrige datoer er 20-8 og 4-11.
Repræsentantskabsmøde i Nyborg
Ældrerådet deltager ikke
4.

Gensidig orientering

Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave:
Der er langtidsfravær, som udfordrer økonomien.
Der er indkøbt info tavler, teleslyngel, radioanlæg og storskærm i Smilehullet.
Køkkenet laver dysfargi kost, som er tygge-venlig-mad.
Dybenskærhave:
Marianne kontakter mhb på indkaldelse.
Krogstenshave:
Der er 35.000 kr. for Guldløb, og beboerne ønsker at midlerne skal bruges til at lokal kunstner skal
optræde med sang, mad og musik, ny grill og slush ice maskine.
Der er ansat en social-sygeplejerske, der har kendskab til psykiatriske borgere og demente borgere
med udadvendt adfærd. Hun underviser medarbejderne.
Der er undervisning i gang i forflytning og lejring for forflytningsvejledere.
Der er ansat en risikomanager i Center for Sundhed og Ældre.
De har fået nyt lydanlæg og skærme i fællesrummet.
Svendebjerghave:
Der er ikke noget nyt.
Søvangsgården:
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De afventer valg fra de pårørende
Hjemmehjælpsområdet:
Der har ikke været møde.
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd:
Der var møde den 28-1. Til mødet i marts drøftes et arrangement i 2020.
Avedøre Lokalråd:
Opfordring om at holde informationsarrangementer for Tryghedshotellet.
Risbjerg Lokalråd:
Poul Erik Munch er ny handyman.
Indkøbsbussen er nedlagt.
Det Frivillige Ældrearbejde:
Der er valgt en ny bestyrelse. Der er møde den 13-2
Brugerrådet i Aktivitetscenteret:
Der etableres teleslynge anlæg.
Regionsældrerådet:
Der er møde den 5-2 med oplæg omkring medicinindustrien i DK.
Hvidovre Kommune har 2 stemmer til repræsentantskabsmødet.
Vestegnens Ældrerådstræf:
Afventer dato.
Danske Ældreråd:
Indbydelse til temadag den 24-2 kl. 9-15.30 i Hillerød.
Grete, Wivie, Birthe og Jørgen deltager.
5.

Kommende aktiviteter
Kontaktmøde 5-2 – input til dagsorden
Dialog og drøftelse af kompetencer og normeringer i forhold til Torndalshave og plejecentre i
forhold til udadreagerende borgere.
Status på hvordan medicin registreres i CURA for hjemmeboende borgere og hvilke
arbejdsgange der er for automatisk opfyldning af ny medicin i medicin æsker, så man sikrer, at
der altid er den rette medicin hos borgerne.
Regionældrerådet 5-2
Grete + Jørgen
Møde med Ældresagen 11-2
Grete + Jørgen
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Møde med Susan + Nikolai 20-2
Grete + Jørgen
Temadag 24-2
Se tidligere pkt.
Dialogmøde Ældre- og Sundhedsudvalget 25-2
Forslag til emner mailes til Jørgen.
Ældrerådsmøde 26-2
Grete og Christian melder afbud.
Prøveskovtur 27-2 med Skovtursudvalget + Ældrerådet
Tommy deltager i stedet for Christian.
Dialogmøde KTMU 26-3
Forslag til emner mailes til Jørgen.
Forslag om at drøfte at parkering ved Spurvehøjvej skal overholdes.
Forslag om at drøfte Hvidovre Tværvej ”Dødsfælde”
Guide møde skovture 24-3 kl. 10-12
6.

Informationsudvalget
Det har været en god arbejdsproces og et godt redaktionsteam med ole, bent, birthe og
marianne og stor opbakning fra Hellbrandt samt godt forarbejde fra Jørgen.
Det næste blad udkommer i starten af juni, og næste redaktionsmøde er 5-4, og der sendes mail
omkring artikler inden mødet.

7.

Økonomi
Regnskab er underskrevet og delt ud.
Forslag om at dele muleposer ud på skovturene med demens-logo evt suppleres med
ældrerådets blad. Priserne undersøges – opfølgning v/Jørgen.

8.

Høringssvar
HØ: 1. Beslutning om Sundhedspuljen 2020
2. Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner
3. Udkast til ny kultur- og fritidspolitik for 2019 – 2020
Alle tre er udarbejdet.
Den 17-2 kl. 13.30 udarbejdes nye høringssvar.

9.

Eventuelt
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