HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 30. januar 2019
Deltagere: Grete Hagedorn, Peter Lougart, Inge-Lise Rasmussen, Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo
Pedersen, Birthe Mingon og Betina E. Rasmussen (referent).
Afbud: Christian Thode
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 10.00.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med enkelte tilføjelser.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
2018
4. december: Møde i skovtursudvalget. Der er prøvetur d. 28.2.2019 kl. 9.15.
11. december: Rundvisning i Hvidovre Kommunekøkken, rådet fik en god rundvisning.
11. december: Møde i Kontaktgruppen.
14. december: Julefrokost hos Det Frivillige Ældrearbejde, det var et godt arrangement.
2019
2. januar møde vedrørende udarbejdelse af høringssvar.
15. januar møde med Sundhed og Forebyggelse vedr. kommende aktiviteter.
16. januar møde i Kontaktgruppen, Ældrerådet fik demonstreret det nye nøglesystem i
Hjemmeplejen.
21. januar møde i Regionsældrerådet med valg til bestyrelsen.
21. januar møde vedr. udarbejdelse af høringssvar.
28. januar møde i Sundhedscenteret angående Aktivitetscenteret. Jørgen, Grete og Bent deltog.
29. januar Demensinstruktørkursus med Alzheimerforeningen. Der planlægges opsamlingsmøde for
de nye instruktører 25.2.2019 kl 15.30-17.00. Fællesbillede af det nye instruktørhold i Hvidovre
offentliggøres på Alzheimerforeningens hjemmeside.
30. januar ordinært Ældrerådsmøde
Pkt. 3 Orientering fra formanden
- Nytårskur 8. januar på rådhuset, det var et velbesøgt arrangement med en spændende introduktion
til udvidelsen af holmene.
- Borgmesterens 25 års jubilæumsreception torsdag d. 17. januar, der var utrolig mange der kiggede
forbi, og ønskede tillykke med det flotte jubilæum.
- Forårsfest med Det Frivillige Ældrearbejde afholdes d. 20. marts i Kometen. Billetter sælges fra
HUSET.
- Rejseforsikring for ældre. De fleste forsikringer stiller krav om at hvis man er over 70 år, skal man
kontakte sit selskab hver gang man skal ud at rejse. Ældrerådet anbefaler, at man altid kontakter sit
selskab i forhold til om man skal afgive helbredsattest.
Derudover skal man være obs på at det blå sygesikringsbevis skal fornyes. Man kan se udløbsdato
på kortet. Man er selv ansvarlig for at forny det.
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- Valg til Bruger- og Pårørenderåd på hjemmeplejeområdet
Ældrerådet deltager alle på dagen, og ser frem til at få det nye råd opstart.
- Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 29. april i Nyborg Strand kl. 10.00
Ældrerådet deltager som udgangspunkt ikke i år.
- Sundhedsaftalen
Der var en generel drøftelse af vilkårene for høringer i forhold til materialets omfang og udsendelse.
- Orientering vedrørende besøg i DH-Huset
Danske Handicaporganisationer har inviteret Ældrerådet, sekretariatet og lokalrådene på
rundvisning d. 26. marts 2019 kl. 10.00-12.00 i Taastrup. Hvis man ønsker at deltage, kan man
kontakte Jørgen. Der arrangeres fælleskørsel.

Pkt. 4 Orientering fra Administrationen
• Skovturene
Der er udarbejdet artikler om årets udflugter og koordinering af dagshjemsalget er startet.
Der er ligeledes bestilt billetter til tryk
•
•

Opstart af Bruger og Pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet
Der sendes flyers ud i februar måned og indkaldes via avisen.
Flytning af Ældrerådsmøde
Ældrerådets møde d. 29.5 flyttes til d. 28.5 pga skovturene
Ældrerådsmøde d. 24.4 fra kl. 9.00-11.30

•

Værdighedspolitikken
Værdighedspolitikken er nu uddelt via den aftalte distributionsliste. Der er et restparti på
rådhuset, der kan uddeles efter behov.

•

Ældrerådets punkter til dagsorden til møde med Ældre- og Sundhedsudvalget 26.2.
Ældrerådet besluttede følgende punkter:
Klippekortsordningen
Der ønskes en opdateret status på om ikke-anvendte midler kan overføres til forbrug i 2019
Der ønskes status på hvordan midlerne bliver fordelt ud til institutionerne ( kan de deles ud i
større portioner?).
Status på Cura
Der ønskes status på hvordan implementeringen går, Ældrerådet er af opfattelsen at der
stadig bruges meget administrativ tid på dette system.

Pkt. 5 Gensidig orientering
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave:
Der var møde d. 10.12.2018 hvor der var dejlig julefrokost.
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Dybenskærhave:
Der er ansat ny leder og Ældrerådet ser frem til samarbejdet.
Krogstenshave:
Der er møde d. 6.2.2019.
Tryghedshotellet er klar til opstart, og det bliver så flot. Der er arbejdet så fint med farvebrugen.
Demenskøkkenerne er også blevet rigtig flotte, hyggelige og venlige.
Svendebjerghave:
Der er intet nyt.
Ældrerådet har fokus på at de resterende plejehjemsbeboere på stedet skal have de optimale forhold.
Søvangsgården:
Der har ikke været møde siden november 2018.
Der har været afholdt en flot nytårsfest.
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd:
Julebanko måtte aflyses, så det arrangeres ikke fremadrettet.
Der planlægges et forårsarrangement med Anja Olsen om Hvidovres historie.
Der var møde d. 29. januar 2019.
Avedøre Lokalråd:
Der er kommet nye medlemmer, og der er ønske om at blive inddraget i høringsarbejdet.
Det er udelukkende Ældrerådets medlemmer, der deltager i høringsarbejdet. Ældrerådet drøfter dog
gerne høringssager med lokalrådene efter offentliggørelse af høringssvarene.
Lokalrådenes rolle er dog også at melde relevante emner/spørgsmål tilbage til Ældrerådet, der gerne
tager arbejdet videre i en dialog med kommunen. Lokalrådene er Ældrerådets bagland, og har derfr
en særlig rolle i forhold til at bringe relevante emner vider til Ældrerådet.
Risbjerg Lokalråd:
Der var møde d. 8. januar. Der planlægges åbent lokalrådsmøde med borgerrådgiveren. Datoen
annonceres i Ældrerådets blad.
Der er udfordring i forhold til vagtdelingen – den skulle deles med Nord, men Nord tager pt. ikke
vagterne. Der ønskes en anden fordelingsnøgle af vagterne.
Lokalråd Nord:
Fordeling af tirsdagsvagter bør også dækkes af Nord-repræsentanter.
De to næste vagter dækkes af Nord og Risbjerg.
Den nye vagt fordeling kommer ud efter april.
Det Frivillige Ældrearbejde:
Der afholdes forårsfest i marts måned i Kometen. Der efterlyses flere / nye frivillige til både festen,
skovturene og andre arrangementer.
Vild med Dans – sidste gang i sæsonen er 3. søndag i februar (24.2.2019).

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Brugerrådet i Aktivitetscenteret:
Der er intet nyt.
Regionsældrerådet:
Næste møde er 20.3.2019.
Vestegnens Ældrerådstræf:
Næste møde holdes i Rødovre efter sommeren.
Pkt. 6 Kommende aktiviteter
8.2 Indvielse af AKUT team Brøndby-Hvidovre. Repræsentanter fra Ældrerådet deltager.
25.2.2019 kl. 15.30-17.00 Opsamlingsmøde for nye demensinstruktører i Hvidovre.
26.2 Dialogmøde ml. Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget. Ældrerådet deltager alle..
27.2 Ældrerådsmøde
28.2 Prøveskovtur.
6.3 Valg til Bruger- og Pårørenderåd på hjemmeplejeområdet
14.3 Møde med KTMU- Punkter til dagsorden fastsættes på næste ældrerådsmøde.
20.3 Forårsfest hos Det Frivillige Ældrearbejde.
20.3 Regionsældrerådsmøde
9.4 Demensdag i Hvidovre. Den arrangeres af gruppen for demensvenner og bliver med en rundtur
til mange af de tilbud, der er lokalt i Hvidovre for borgere med demens.
Pkt. 7 Informationsudvalget
Bladet forventes at udkomme i uge 6.
Pkt. 8 Økonomi
Ældrerådet har modtaget meddelelse om overførsel af årligt driftstilskud.
Pkt. 9 Høringssvar
HØ 1: Vedr. godkendelse af ny organisering af Hjemmeplejen
HØ 2: Vedr. godkendelse af omlægning af plejeboliger på Svendebjerghave til
døgnrehabiliteringspladser.
HØ 3: Vedr. orientering om Sundhedspulje 2018 og beslutning om Sundhedspulje 2019.
HØ 4: Vedr. Godkendelse af Hvidovre Kommunes svar til Sundhedsaftalen
HØ 5: Vedr. godkendelse af kvalitetsstandarder
HØ 6: Vedr. godkendelse af tilsynspolitik for 2019.
HØ 7: Vedr. orientering om tilsyn med plejecentre.
Pkt. 10 Eventuelt
•
•
•

Den trykte udgave af den nye handicappolitik blev omdelt.
Der var en drøftelse omkring udlånsordningen.
Motionscenteret blev drøftet. Det går godt efter prisnedsættelsen og både tidligere brugere
og mange nye brugere benytter tilbuddet igen.

Mødet sluttede kl. 12.50.
Kl. 13.00 Deltager Promedie vedrørende reklamefinansieret udgivelser.

