HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 27. marts 2019
Deltagere: Grete Hagedorn, Peter Lougart, Inge-Lise Rasmussen, Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo
Pedersen, Christian Thode og Betina E. Rasmussen (referent).
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 10.00.
Afbud: Birthe Mingon
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
4.3 Formandskabets dialogmøde med direktør og centerchef. Det var et godt møde med en
konstruktiv dialog.
6.3 Valg til Bruger- og Pårørenderåd på hjemmeplejeområdet. Der blev afholdt fredsvalg, tre
pårørende og to brugere blev valgt ind. Ældrerådet ser frem til samarbejdet.
7.3 Konference i Allerød hos Danske Ældreråd. Der var et godt oplæg om interessevaretagelse i
kommunalt regi og et oplæg om budgetloven. Der var også en givtig videndeling på tværs af
ældrerådene.
14.3 Møde med KTMU. Det var et godt møde og konstruktivt møde. Der blev informeret om
parkeringsreglerne, bag rådhuset er der forsat reserveret til personale. Ældrerådet må gerne benytte
disse pladser, når der afholdes dialogmøder med rådet. Der sættes skilte op alle steder i kommunen,
der angiver parkeringsreglerne, så man skal altid orientere sig på skiltet ved parkeringspladsen.
20.3 Forårsfest hos Det Frivillige Ældrearbejde. Det var en succes. Der var ca. 300 deltagere inkl.
de frivillige hjælpere. Der er også altid god service fra personalet i kometen.
20.3 Regionsældrerådsmøde. Ældrerådet tilsluttede sig den samlede udmelding i forbindelse med
formand for danske ældreråds afgang. Det var derudover et godt møde, med spændende indblik i de
forskellige elementer i de kommende nye supersygehuse. Der var ligeledes information om PIU:
Patient-Inddragelses-Udvalget.
25.3 Kommunens møde med foreningslivet vedrørende den kommende kulturgård. Peter og Jørgen
fra Ældrerådet deltog. Ligeledes deltog Poul fra Det Frivillige Ældrearbejde. Der mangler forsat
afklaring af hvor de nuværende brugere af Risbjerggård skal fortsætte deres aktiviteter under
byggeperioden. Ældrerådet besluttede at følge sagen tæt.
26.3 Besøg hos DH-hovedsædet i Taastrup. Både Ældreråd og lokalrådsmedlemmer deltog. Det var
en positiv og inspirerende oplevelse. Det var en øjenåbner i forhold til at skabe ligeværdighed og
bæredygtighed i nybyggeri. Ældrerådet har anbefalet Bygge og Planudvalget, at tage på
inspirationsbesøg, så en sikring af ligeværdighed og bæredygtighed kan sikres i kommende
nybyggeri. Det blev oplyst på mødet at byggeprisen på huset pr. kvm. i 2013 var henved 16.000 kr.
eksklusiv grunden.

Pkt. 3 Orientering fra formanden
• De forebyggende konsulenter, Kirsten og Joan, kommer på besøg på næste ældrerådsmøde i
april, og fortæller om deres arbejde med Senior Samtaler med mere. Ældrerådsmødet i april
starter 8.30.
• På maj mødet deltager Margit Halberg og Christina Warlund på ældrerådsmødet og
informerer om det nye tidsbestillingssystem.
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• Vagtplan for april, maj og juni måned i HUSET.
Torsdag d. 4. april: Jørgen
Torsdag d. 2. maj: Inge-Lise
Torsdag d. 16. maj: Christian
Torsdag d. 6. juni: Grete
Torsdag d. 20. juni: Bent
•

Sommerferie plan for Ældrerådets medlemmer
Grete: fra 28.juni-6.juli samt 26.juli-5. august
Christian: fra 25. maj – 30. maj.
Bent: 1. maj – 8. maj
Jørgen 31. juli – 6. august.

•

Der er modtaget forespørgsel fra Brøndby Ældreråd, i forhold til hvordan Ældrerådets blad
udarbejdes. Jørgen orienterer Brøndby om hvordan det er organiseret.

•

Der arbejdes videre med AD-media i forhold til en folder om Ældrerådets arbejde.

Pkt. 4 Orientering fra Administrationen
Skovturene
- Status på billetsalg til daghjem / tlf. salg er gået fint.
- Guidefordeling blev tilrettet endeligt, så den er klar til uddeling på guidemødet 23. april. På dette
møde kan der, som altid, foretages sidste ændringer.
- Dagsordenspunkter til Kontaktgruppemødet:
1. Status på klippekortsordningen
Hvad er status på ansøgningen til ministeriet om overførsel af uforbugte midler?
2. Midler til bedre bemanding i Ældreplejen
Ældrerådet ønsker en forklaring af fordelingsnøgle for fordeling af midler til bedre bemanding i
ældreplejen.
Hvordan er fordelingen er vægtet, hvilke kriterier er lagt ned over fordelingen til de enkelte
plejecentrene, og hvor meget får hvert enkelt plejecenter tildelt?
Har Ældrerådet yderligere punkter fremsendes disse via formandskabet senest d. 11. april 2019.
- Der er nu ansat ny leder i Aktivitetscenteret.

Pkt. 5 Gensidig orientering
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave:
Intet nyt siden sidst
Dybenskærhave:
Der er intet nyt siden sidst
Krogstenshave:
Der er møde d. 14. april
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Søvangsgården:
Intet nyt siden sidst.
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd:
Der har ikke været møde
Avedøre Lokalråd:
Den 13. maj afholdes mødet i Sundhedscenteret.
Risbjerg Lokalråd:
Der afholdes møde d. 2. april.
Lokalråd Nord:
Fordeling af tirsdagsvagter fremover foretages på næste ældrerådsmøde – der udarbejdes ny
fordelingsnøgle
Det Frivillige Ældrearbejde:
Intet nyt udover forårsfesten. Der planlægges skovtur i august måned.
Brugerrådet i Aktivitetscenteret:
Der er ansat en ny leder.
Regionsældrerådet:
Drøftet under formandens orientering, pkt.3
Vestegnens Ældrerådstræf:
Grete, Peter og Birthe deltager på mødet 8. april 9.30 på Rødovregård.
Pkt. 6 Kommende aktiviteter
April:
3.4 Billetsalg til skovturene i Kometen.
Jørgen sørger for vand og datosedler og tager en kasse blade med. Christian tager pengekasser og
byttepenge med.
5.4. Indvielse af Værestedets nye lokaler på Strandmarkshave. Grete og Christian deltager
8.4 Vestegnstræf i Rødovre
9.4 Demensdag i Hvidovre.
9.4 Ældreliv i HUSET. Bent åbner op kl. 9.00. Ældrerådets bod bemandes af Bent til kl. 13.00.
23.4 Guidemøde i Huset. Ældrerådet deltager.
Birthe sender mødeindkaldelse ud til guidemødet.
30.4 Kontaktgruppemøde med Center for Sundhed og Ældre

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Maj:
2.5 Formandskabets møde med direktør og centerchef
6.5 Skovtur
14.5 Skovtur
16.5 Skovtur
21.5 Skovtur
22.5 Møde i Regionsældrerådet
23.5 Skovtur
27.5 Skovtur
29.5 Skovtur
Juni:
4.6 skovtur
25.6 Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget
Pkt. 7 Informationsudvalget
Peter orienterede om at næste blad ud kommer ud medio juni. Artikler mv. sendes til Peter senest
1.6.2019
Pkt. 8 Økonomi
Christian orienterede om status på rådets driftsmidler.
Pkt. 9 Høringssvar
Høringssvar blev udarbejdet efter afholdelse af det ordinære ældrerådsmøde og vil fremgå i referat
fra næste ældrerådsmøde
HØ 10:
HØ 11:
HØ 12:
HØ 13:
HØ 14:
Pkt. 10 Eventuelt
• Brochure om Ældreliv Hvidovre i efteråret deles ud i busserne under skovturene.
•

Der skal laves en samlet mailliste over alle aktive frivillige tilknyttet HUSET. Den skal være
tilgængelig fra Ældrerådets kontor. Hvert lokalråd skal lave en liste og sørge for at den
udgave, der er i HUSET er opdateret. Lokalrådsformændene er ligeledes ansvarlige for at
sende information fra Ældrerådet ud.

•

Headspace er dagligt i HUSET, så kontorvagten skal lige tjekke om de er i huset, inden man
sætter alarmen til. Der er ligeledes givet tilladelse til at de må låne køkkenet i stueplan
indimellem.

•

Demensinstruktørerne mødes i Aktivitetscenteret, og under sidste møde blev det besluttet at
Ældre Sagen holder møde for deres annoncører om demensvenkonceptet. Ældrerådet ønsker
at afholde møde med deres annoncører om det samme, gerne i samarbejde med Ældre
Sagen. Der arbejdes på et lokalt logo: Demensvenlige Hvidovre
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Svar på nøgleudlånsordningen er udsendt ultimo februar.

Mødet sluttede kl. 13.50, og referatet er godkendt.

