HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 28. maj 2019
Deltagere: Grete Hagedorn, Peter Lougart, Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen, Birthe Mingon,
og Anne Røntved Jeppesen (referent).
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 10.00-13.00
Borgerservice v. May Sahin og Birgit Friborg Madsen deltog på mødet kl. 10.00-10.30 (se pkt. 4)
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
2.5 Formandskabets møde med direktør og centerchef.
3.5. Indvielse af Værestedets nye lokaler på Strandmarkshave. – Ros til lokaler og udendørsareal.
Der håbes på at tiltrække borgere, så de nye lokaler kan bruges optimalt.
6.5 Skovtur
14.5 Skovtur
16.5 Skovtur
21.5 Skovtur
22.5 Møde i Regionsældrerådet – Mødet omhandlede velfærdsteknologi. Der sker mange ting på
forsøgsbasis, med henblik på at kunne forudse sygdomme. Materialet fra mødet bliver sendt til
formandskabet, som vil formidle det videre til øvrige ÆR-medlemmerne. Formandskabet vil
undersøge hvad der er af diverse velfærdsteknologi til rådighed i Hvidovre Kommune.
23.5 Skovtur
27.5 Skovtur – Skovturene er gået rigtigt godt. Der har ikke været nogle trafikproblemer
overhovedet i år. Der har været tilfredshed med kroen og lokationen.
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Fordeling af tirsdagsvagter i lokalrådene (tilretning ifht. lokalråd Nord): Pr. 1. august
skal der laves ny fordeling af vagter. Fordelingen er følgende:
- Strandmarken i august
- Avedøre i september
- Risbjerg i oktober
- November afgøres senere, og meldes ud af formandskabet
•

Parkeringsforhold ved HUSET
- Der er sat skilte på 3 af HUSETS parkeringspladser. Christian forsøger at få så
mange nummerplader som muligt registreret. Ved spørgsmål kan man henvende sig
til Christian.
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• Næste dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget (temamøde om Ensomhed)
- Mødet er lavet om til et tema-møde i stedet for dialog-møde. Tidspunkterne ændrer
sig måske. Formandskabet melder ud når der vides mere.
•

Plan over fotografens opgaver d. 26. juni
- Mødetiden bliver kl. 9:00 i stedet for kl. 10:00, og mødet kommer til at vare 3
timer. Derefter spises der frokost. Når frokosten er overstået, kommer der en fotograf
og tager billeder af huset, Ældrerådet, sundhedshuset, aktivitetscenteret og stimulistuen. Der håbes på at alle deltager i fotograferingen.

•

Brev til borgerne vedr. hjemmepleje
- Der har været negativ feedback på formuleringen af brevet, og ÆR ville gerne have
haft mulighed for at læse brevet inden afsendelse. Udbuddet har endnu ikke været
præsenteret for Ældrerådet, selvom det er lavet. De private leverandører har også
reageret kraftigt på indholdet af brevet. Emnet bliver taget op på kommende
dialogmøde.

•

Referat fra dialogmøde d. 30. april 2019
- Der orienteres om tryghedshotellet og demensarbejdet, og vigtigheden af at det
bliver brugt, samt at det skal aftabuiseres at have brug for aflastning som pårørende
til mennesker med demens. Formandskabet vil tage kontakt til Ældre Sagen ift.
arbejdet med og promoveringen af dette.

•

Brev vedr. referencegruppe i demensarbejdet
- Der er skrevet ud til lokalrådene, og der er kommet feedback med deltagere til
referencegruppen.

Pkt. 4 Orientering fra Administrationen
• Ældrerådet modtog hilsen fra tidligere sekretær.
•

Orientering fra Borgerservice:
Borgerservice orienterer om tidsbestilling i Borgerservice. Baggrunden var nedskæringer og
behov for at kunne styre deres ressourcer bedre. Mange andre kommuner har indført
tidsbestilling med gode resultater. Samtidigt med at der er behov for at styre ressourcerne
anderledes, er et af udgangspunkter også et ønske om god Borgerservice, således at der ikke
er lang ventetid og tidsspild for borgerne. Der er også meget større ro i ventelokalet, hvilket
er en fordel for både borgerne og medarbejderne. Der er informeret bredt. Tidsbestilling kan
ske på hvidovre.dk, via kontaktcenter og også via skærmene i Borgerservice. Man kan også
få akuttider, således at man kan imødekomme akutte behov hos borgerne. Der har været
rigtig god feedback fra borgerne.
Der har været travlt pga. brevstemning til 2 valg på én gang. Det har ikke været muligt at
bestille tid til brevstemning. Fredag er der lukket pga. Kristi himmelfart. Lørdag er der åbent
fra 9-16 for brevstemning.

Pkt. 5 Gensidig orientering
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Ikke afhold.
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Dybenskærhave: Der afholdes møde d. 28. maj 2019.
Krogstenshave: Ikke afholdt.
Svendebjerghave: Ikke afholdt.
Søvangsgården: Har holdt møde 16. maj 2019. På mødet var der stor fokus på midlerne til Bedre
Bemanding. Der er udarbejdet et notat som er videregivet til Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet: Den 19. juni afholdes der det første møde i det
nye råd. Mødet afholdes i HUSET.
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd: Der afholdes møde i dag, d. 28. maj 2019.
Avedøre Lokalråd: Der blev holdt møde d. 13. maj 2019. Der er et ønske om at emnet trafik bliver
taget op i Ældrerådet. Emnet hjemmerøverier blev drøftet. Der ønskes bedre klippekortsinformation
til borgerne.
Risbjerg Lokalråd: Ikke afholdt.
Lokalråd Nord: Ikke afholdt.
Det Frivillige Ældrearbejde: Der arbejdes på at lave en skovtur for de frivillige hjælpere. Der skal
holdes møde vedr. influenzavaccinerne. Der arbejdes på at finde sted til afholdelse af søndagscafé i
efteråret.
Brugerrådet i Aktivitetscenteret: Ingen kommentarer udover at rådet glæder sig til den nye ledelses
start.
Regionsældrerådet: Der bydes snart ind med datoer og temaer. Når der vides mere, formidles det ud
af formandskabet.
Vestegnens Ældrerådstræf: Der er endnu ikke modtaget referat fra sidste møde.
Pkt. 6 Kommende aktiviteter
Maj:
29.5 Skovtur
29.5 Ældreliv i HUSET kl. 13.00-17.00
Juni:
4.6 skovtur
4.6 Velkommen til nye pensionister på Dybenskærhave – Bent deltager, og såfremt at Christian er
hjemme, håbes det, at han også deltager.
19.6 Opstartsmøde i Bruger og Pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet
25.6 Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget (temamøde om ensomhed)
26.6 Ældrerådets sidste ordinære møde inden sommerferien – obs. mødetid kl. 9.00 (mødet er inkl.
frokost)
26.6 Møde med fotograf i HUSET kl. 13.00 vedrørende fotos til publikation.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

September:
16.9 Møde i Danske Ældreråd i Allerød.
Pkt. 7 Informationsudvalget
Peter orienterer om arbejdet med det kommende blad, men afventer stadig nogle sidste inputs.
Jørgen skriver en leder til det kommende blad.
Pkt. 8 Økonomi
Christian deltager ikke, derfor intet til dette punkt.
Pkt. 9 Høringssvar
HØ 10: Det nye Sundhedshus
HØ 11:Beslutning om plan for anvendelse af midler til aflastning af pårørende og en værdig død
HØ 12: Beslutning om tilrettelæggelse af udbud af tøjvask
HØ 13: Beslutning om valg af indkøbsleverandører (LUKKET SAG)
HØ 14: Genbrugshjælpemidler
HØ: 15: Udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2019
HØ: 16: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
Alle høringssvar er sendt afsted. Der udtrykkes ærgrelse over, at der ikke er blevet uddelt midler til
det nye sundhedshus, men oplægget dertil roses.
Pkt. 10 Eventuelt
• Brandmateriel
Jørgen afventer opringning vedr. brandmateriel. Ældrerådet mangler at få opdateret deres
brandmateriel, da det eksisterende udløb i 2006.
•

Affaldsordning ved HUSET.
Aftalen er at der bliver tømt affald hver tirsdag, hvilket ikke er blevet gjort. Det er skrevet
på deres liste, men det kan konstateres at skraldet ikke afhentes hver tirsdag, som aftalen
forlyder.
Der er problem med skrald mm. ved bordene udenfor HUSET, da skoleelever fra skolen
benytter det, og ikke tager skraldet med sig. Formandskabet foreslår at bordet smides ud.

•

Demensvenlige Hvidovre
Der er udarbejdet materiale der kan deles ud til butikker mm.
Konceptet bliver informeret bredt ud, på hjemmesider, i avis mm.

Mødet sluttede kl. 12:00

