HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 27. februar 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. 10.00.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
7.2. Arne Bechs jubilæumsreception på rådhuset. Formanden deltog på vegne af Ældrerådet.
8.2 Indvielse af AKUT team Brøndby-Hvidovre. Repræsentanter fra Ældrerådet deltog. Teamet er
kommet godt fra start.
14.2. Infomøde i Aktivitetscenteret om den nye struktur, Jørgen og Bent deltog.
25.2. kl. 15.30-17.00 Opsamlingsmøde for nye demensinstruktører i Hvidovre. Der deltog 10, og
alle er meget positive og vil gerne i gang. Der er efterspørgsel fra både lokale foreninger og
partiforeninger om afholdelse af demensvenkurser. Der er udgivet en folder om daghøjskolen på
vestegnen for demente, den kan rekvireres i HUSET.
26.2 Dialogmøde ml. Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget. Ældrerådet deltog alle. Det var
beklageligt, at der kun fremmødte to fra udvalget til mødet.
28.2 Prøveskovtur, der deltager i alt 11 personer.
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Der er modtaget takkekort fra Borgmesteren i anledning af hendes 25 års
jubilæumsreception.
• Varsling af høringssager med frist 1. marts 2019. Der laves høringssvar efter det ordinære
ældrerådsmøde.
• Drøftelse af tilbud fra AD-Media med henblik på ekstra udgave af ældrerådets blad i
oktober-November 2019. Ældrerådet afventer forslag fra firmaet.
• Ældreliv Hvidovre. Der har været afholdt møde 21.2 hvor den nye advokat deltog. Ældre
Sagen stiller ikke længere juridiske rådgivere om pensionsforhold til dagene. Fremadrettet
laves der en samlet opsamlingsdag fra deltagerne på de tre kursusdage– kun med fokus på
pensionsforhold. D. 14.3 deltager repræsentanter fra Ældrerådet på Ældreliv-kurset.0
• Ældrepolitisk konference hos Danske Ældreråd i Nyborg 30.4 samt repræsentantskabsmøde
d. 29.4. Ældrerådet deltager ikke i år.
• Speaker bemanding på skovturene. Jørgen, Peter og Poul er speakere. Reserver er Birthe og
Ellen.
• Afhentning af blade til omdeling blev drøftet. Omdelingslisten siger 2800 eksemplarer. Der
mangler stadig at blive uddelt nogle eksemplarer. Der skal laves en mailliste med alle
omdelere, så de kan få samtidig besked om at nu er de nye blade klar til omdeling. Christian
udarbejder den samlede liste. Lokalrådene skal melde ind hvem der omdeler med navn og
mailadresse.
• Der er indført obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Borgerservice deltager på næste
ældrerådsmøde kl. 10.00 med en uddybende information om ændringerne. Ændringen
træder i kraft pr. 15.3.2019.
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Pkt. 4 Orientering fra Administrationen
• Skovturene: tlf. salgs skemaer udleveres på prøveskovturen.
Der er uklarhed over status på guide rekrutteringen. Ældrerådet vedtog derfor, at Birthe
kobles op og hjælper Peter med arbejdet.
Betina henter tlf. skemaer i huset og laver guidesammensætning sammen med Peter og
Birthe d. 14.3.2019 kl. 13.30.
Der var en drøftelse af betaling ved tlf.salget. Der skal betales via bankoverførsel eller
mobile pay til dette salg.
Fastsættelse af dato for guidemøde i Huset – Guidemødet afholdes i Huset tirsdag d. 23.4 kl.
13.00-15.00.
•

Valg til bruger og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet. – Arbejdsplan over mødet blev
drøftet.

•

Nøgler til Huset – Demenscafeen om søndagen ønsker egen nøgleadgang, og har rettet
henvendelse til administrationen, hvorfor denne forespørgsel bringes til drøftelse i
Ældrerådet, der selv administrerer deres nøgler til Huset.
Ældrerådet vedtog, at demenscafeen kan beholde deres nøgle til Huset, der skal dog
underskrives en nøgleerklæring fra vedkommende. Vedkommende skal komme forbi
HUSET i åbningstiden og underskrive erklæringen hurtigst muligt.

Pkt. 5 Gensidig orientering
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave:
Der har været afholdt et godt møde hvor fokus var på klippekortordningens administration
fremadrettet.
Dybenskærhave:
Der er intet nyt.
Krogstenshave:
Der har været afholdt et godt møde. Fokus var de faste læger, der er tilknyttet plejecenteret,
beboerne er meget tilfredse med ordningen. Der er startet kurser i dansk for udvalgte grupper af
personalet. Facebook profilen for plejecenteret blev drøftet. Krogstenshave får nu også en stimuli
stue.
Svendebjerghave:
Der er intet nyt.
Søvangsgården:
Der har været afholdt møde hvor tilsynsrapporten blev drøftet. Cura fylder en del, idet
implementering blev udskudt til efter det nye lønsystems implementering. Rådet fik demonstreret
hvordan en borgerprofil ser ud i Cura, der er mange forskellige elementer, det er meget
fyldestgørende.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd:
Der har været afholdt møde. Der påtænkes et arrangement i foråret.
Avedøre Lokalråd:
Der er møde i starten af marts i HUSET.
Risbjerg Lokalråd:
Der har været afholdt møde, og vagt fordelingen blev igen drøftet. De andre lokalråd skal tage flere
vagter, efter sommerferien.
Lokalråd Nord:
Nord og Risbjerg hører fremadrettet sammen, da det er svært at skaffe aktive medlemmer i Nord
området.
Der blev drøftet muligheder for at stimulere et tættere samarbejde mellem lokalråd og
pensionistforeninger.
I forhold til lokalrådene, skal lokalrådets årsregnskab for det forgangne år fremadrettet fremgå i
lokalrådsreferaterne, senest ved udgangen af februar måned.
Det Frivillige Ældrearbejde:
Intet nyt siden sidst.
Brugerrådet i Aktivitetscenteret:
Drøftet under punkt 2
Danske Ældreråd:
Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning.
Konference 7. marts i Allerød kl. 8.30.
Vestegnens Ældrerådstræf:
8. april i Rødovre, Grete, Birthe og Peter deltager.
Regionsældrerådsmødet:
Møde d. 20.3.2019. Formandskabet deltager.

Pkt. 6 Kommende aktiviteter
4.3 Formandskabets dialogmøde med direktør og centerchef
6.3 Valg til Bruger- og Pårørenderåd på hjemmeplejeområdet
7.3 Konference i Allerød hos danske ældreråd.
14.3 Møde med KTMU- Punkter til dagsorden.
Ældrerådet vedtog følgende dagsordenspunkter:
• Brandmateriel i HUSET – hvem er ansvarlig for at vedligeholde/tjekke det. Er det ejer
eller lejers ansvar?
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• P-regler i Hvidovre – hvilke regler gælder og skal der udstedes p-kort når man deltager i
møder ved rådhuset.
(P-udfordring ved avedørelejren – hjørnet af Avedøre Tværvej og Gl. byvej om
fredagen)
• Bymidteprojektet. Hvad er planerne for genhusning for Hvidovre Pensionistforening
når Risbjerggård ombygges.
• Re-etablering efter vejarbejde af fortorve mv. Hvad er reglerne for bygherrens reetableringspligt?
• Foreningernes adgang til lokaler – er det ved lokalelån i Dansborghallen muligt at få
adgang lidt tidligere?
• Hvad er tidsplanen for udskiftning af kloaker i Hvidovre Nord - ved
Hvidovrevej/landlystvej, egneborgvej/Hvidovrevej ?
Christian fremsender punkterne til Trine, der indsamler punkter til dagsorden til disse møder.
20.3 Forårsfest hos Det Frivillige Ældrearbejde.
20.3 Regionsældrerådsmøde
26.3 Besøg hos DH-hovedsædet i Taastrup. Der er i alt 15 tilmeldte. Jørgen sender adresse og
tidspunkt ud til de tilmeldte.
3.4 Billetsalg til skovturene i Kometen. Jørgen laver datosedlerne, og tager to ekstra kasser med.
Fordelingen af billetsælgere laves af Peter og Birthe.
8.4 Vestegnstræf i Rødovre
9.4 Demensdag i Hvidovre. Den arrangeres af gruppen for demensvenner og bliver med en rundtur
mellem tilbuddene, der er lokalt i Hvidovre for borgere med demens. Tryghedshotellet åbner
samme dag.
6.5 skovtur
14.5 skovtur
16.5 skovtur
21.5 skovtur
23.5 skovtur
27.5 skovtur
29.5 skovtur
4.6 skovtur
Pkt. 7 Informationsudvalget
Der var en drøftelse af layoutet i det nye blad.
Der er nogle korrekturmæssige rettelser til næste udgave.
Pkt. 8 Økonomi
Christian orienterede om status på rådets driftsmidler samt årsregnskabet, der er afleveret til
administrationen.
Formanden har kontoindsigt på ældrerådets konto.
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Årsregnskab og budgetstatus blev godkendt af Ældrerådet.
Pkt. 9 Høringssvar
HØ 8: Navngivning af Hjemmeplejens enheder
HØ 9: Orientering om tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2018
HØ 10:
HØ 11:
Pkt. 10 Eventuelt

Mødet sluttede kl. 13.24

