HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 24. april 2019
Deltagere: Grete Hagedorn, Peter Lougart, Inge-Lise Rasmussen, Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo
Pedersen, Birthe Mingon, Christian Thode og Betina E. Rasmussen (referent).
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 8.30
Kirsten Toft-Jensen og Joan Dybré Jensen fra De Forebyggende Samtaler, deltog på mødet fra kl.
9.00-9.30
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
3.4 Billetsalg til skovturene i Kometen. Det gik godt, knap 1200 billetter blev solgt på 45 min.
restsalget foregår fra Borgerservice.
8.4 Vestegnstræf i Rødovre. Det var en spændende og inspirerende dag.
9.4 Demensdag i Hvidovre. Det var en rigtig god dag med flot tilslutning.
9.4 Ældreliv i HUSET. Bent deltog. Det var en god dag med en god stemning.
23.4 Guidemøde i Huset. Guidesammensætningen er ved at være på plads til årets udflugter
30.4 Kontaktgruppemøde. Der er udsendt dagsorden til mødet.
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Ny mailliste er nu udarbejdet over alle lokalrådsmedlemmer, ældrerådsmedlemmer og
frivillige ældre.
• Besøg i DH-Huset – det var en rigtig spændende dag til en meget rimelig pris.
• Referat fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde. Her adresseres bestyrelsesformandens
afgang. Der afventes valg af ny formand på repræsentantskabsmødet.
• Rapport fra faglige seniorer angående rådighedsbeløb for plejehjemsbeboerne er modtaget.
De anbefaler, at der laves fælles retningslinjer for området. Ældrerådet sætter punktet på
dagsorden til næste kontaktgruppemøde for at få belyst hvad rådighedsbeløbet er for
beboerne på Hvidovres plejecentre.
• Privat hjemmehjælpsleverandør Globel ophører som leverandør i Hvidovre.

Pkt. 4 Orientering fra Administrationen
• Status på skovturene – gæstelisten er på plads. navneskilte og rollator mærkater laves af
Birthe.
• Referent på næste ældrerådsmøde bliver Anne Røntved fra Udvikling og Administration.
Pkt. 5 Gensidig orientering
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Intet nyt siden sidst.
Dybenskærhave: Der har ikke været afholdt møde.
Krogstenshave: Der har været et godt møde, hvor der blev drøftet brug af facebook. Der er nu lavet
retningslinjer for brug af de sociale medier. Der er et årshjul med forskellige mærkedage, og der er
åbnet et ny Cafe tilbud hvor der kan købes kaffe og kager. Der er planer om at starte torsdags
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restaurant op. Fra puljen bedre bemanding har Krogstenshave fået tildelt 800.000 kr.
Tryghedshotellet er åbnet op og det er taget vel imod. Der er et godt samarbejde med frivillige, der
er nu fast tilknyttet 15 frivillige. Der samarbejdes ligeledes med en børnehave og mødre gruppe,
ligesom besøghund-ordningen er under opstart igen.
Svendebjerghave: Der har ikke været afholdt møde
Søvangsgården: Der har ikke været møde siden sidst.
Hjemmeplejeområdet: 10 april blev der afholdt planlægning af opstartsmøde i det nye råd. Det
første møde i det nye Bruger- og Pårørenderåd på hjemmeplejeområdet afholdes 19.6.2019 kl.
14.00-16.00 i HUSET.
Ældrerådet ønsker at komme på besøg hos et vaskerifirma samt indkøbsfirma i forbindelse med
arbejdet omkring det kommende udbudsmateriale. Hele processen omkring udbudsmaterialet kører
rigtig godt
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd: Der er møde d.30. april
Avedøre Lokalråd: Der er møde 13.maj i Sundhedscenteret med rundvisning.
Risbjerg Lokalråd: Der har været afholdt møde med Borgerrådgiveren 2. april, der var ikke den
ønskede tilslutning til mødet. Forårsfesten blev drøftet, den var en stor succes. Næste møde er d. 16.
juni.
Risbjerg og Avedøre lokalråds referater er altid at finde i mappen. Der blev henstillet til at også
Ældrerådets referater kommer i mappen fremover.
Lokalråd Nord:
Fordeling af tirsdagsvagter er foretaget.
Det Frivillige Ældrearbejde:
Forårsfesten har været en succes. Der planlægges skovtur i august måned.
Der er koordineringsmøde mellem Ældrerådet og Ældre Sagen.
Der planlægges cafedans første søndag i oktober – marts.
Brugerrådet i Aktivitetscenteret:
Den kommende nye leder deltog på sidste møde.
Regionsældrerådet:
Næste møde er 22. maj.
Vestegnens Ældrerådstræf:
Drøftet under punkt 2.
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Pkt. 6 Kommende aktiviteter
April:
30.4 Kontaktgruppemøde med Center for Sundhed og Ældre
Maj:
2.5 Formandskabets møde med direktør og centerchef kl. 14.00
3.5. Indvielse af Værestedets nye lokaler på Strandmarkshave. Grete og Ingelise deltager.
6.5 Skovtur
14.5 Skovtur
16.5 Skovtur
21.5 Skovtur
22.5 Møde i Regionsældrerådet. Jørgen og Grete deltager
23.5 Skovtur
27.5 Skovtur
28.5 Ældrerådsmøde med besøg fra Borgerservice
29.5 Skovtur
29.5 Ældreliv i HUSET kl. 13.00-17.00, Bent deltager fra Ældrerådet
Juni:
4.6 Skovtur
4.6 Velkommen til nye pensionister på Dybenskærshave
25.6 Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget
Pkt. 7 Informationsudvalget
Der kommer et nyt blad i juli.
Deadline til næste udgave er 1. juni 2019 og artikler sendes til Peter Lougart.
Ældrerådets generelle informationsblad skal udkomme i november. Annoncørlisten blev
gennemgået. Der er aftalt fotografering d. 26.juni
Pkt. 8 Økonomi
Christian orienterede om budgetstatus på rådets driftsmidler.
Pkt. 9 Høringssvar
HØ 10: Det nye Sundhedshus
HØ 11:
HØ 12:
HØ 13:
HØ 14:
Der er planlagt høringssvarsmøde mandag d. 29. april kl. 12.30-14.30 i HUSET.
Pkt. 10 Eventuelt

Mødet sluttede kl. 11.30

