HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Referat Ældrerådsmøde den 26. juni 2019
Tid og sted: Huset, Hvidovrevej 253b kl. 9.00-13.00 incl. frokost. Fotograf kl. 13-17.
Deltagere: Grete Hagedorn, Peter Lougart, Inge-Lise Rasmussen, Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo
Pedersen, Birthe Mingon, Christian Thode og Mette Rosengaard (referent).
1.

Godkende dagsorden
Der er tilføjet et par punkter på dagsordenen.

2.

Fælles præsentation
Præsentation bordet rundt.

3.

Afholdte møder og arrangementer
- 4.6: Skovtur
- 4.6: Velkommen til nye pensionister på Dybenskærshave
- 19.6: Opstartsmøde i Bruger- og Pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet

Skovture er vel overstået, og der er meget positive tilbagemeldinger. Der er aftalt et
evalueringsmøde i august.
Velkommen til nye pensionister blev aflyst, og det er aftalt, at der skal holdes et nyt møde til
efteråret. Der arbejdes på at finde nogle, der kan orientere om pension.
Orientering om opstartsmøde i det nye Bruger- og Pårørenderåd. Der var to brugere og tre
pårørende. Tina Faarup, leder af visitationen deltog. Der var en bred vifte af sager, og der sendes et
referat. Der blev valgt en formand, Jonna Hansen.
4.

Orientering fra formanden
- Hvidovre Avis
- Det nye blad – treårs-bladet

Ældrerådet har annonce i Hvidovre årbog, og derfor kan ældrerådet 1 gang årligt få en gratis
annonce i Hvidovre Avis. Det drøftes på mødet i august, så annoncen kan komme i til efteråret.
Materiale er klar til det nye blad, treårsbladet, blandt andet artikel fra borgmesteren,
tryghedshotellet, værestedet, aktivitetscentret, information om Huset, sansestuer på plejecentre og
fra sundhedshuset. Det suppleres med billeder af Huset, Aktivitetscentret samt et gruppebillede af
Ældrerådet.
Forslag om at supplere kort information omkring ”Demensvenlig Hvidovre”, eventuelt blot logoet.
Bladet skal udkomme forskudt af de andre blade, og adskiller sig fra Ældrerådets eget blad.
To fra Ældrerådet er inviteret til Herthadalen mhb at se, om stedet er egnet til kommende skovture.
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Gensidig orientering

Brandsikkerhed på ældreboliger og plejecentre
Der henvises til udsendelse om brandsikkerhed på DR i indeværende uge.
Der er forslag om at drøfte brandsikkerhed på plejecentre på et kommende KTMU møde samt
drøfte, hvem der har ansvaret for at kontrollere brandmateriel i Huset.
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Der er møde den 1. juli.
Dybenskærhave: Der var møde for en måned siden, og det handlede om at lære hinanden at kende,
fordi der var mange nye medlemmer. Der var generel orientering om kommende arrangementer.
Krogstenshave: Der blev orienteret om organisationsændringer. Der er sygeplejersker på stort set
alle afdelinger. Der er oprettet lørdags-cafe med stor succes samt en restaurant, hvor beboerne kan
invitere deres pårørende på restaurant. Der var ønske om at oprette handicap parkeringer samt
korttids-parkeringer, hvilket undersøges nærmere.
Orientering om alle de typer af hjælpemidler / velfærdsteknologi, der er på plejecentrene. Der er
forslag om at se en oversigt over hjælpemidler, eller se dem i virkeligheden, hvis der er mulighed
for det.
Svendebjerghave: Der er ikke holdt møde.
Søvangsgården: Der er holdt 42 års fødselsdagsfest for omkring 200 deltagere.
De annoncerer efter sygeplejersker.
Bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet: Se pkt. 3
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd: Der var møde i går med fem deltagere. Der blev drøftet kommende
arrangementer, men der er ingen endelig aftaler. Ideerne er blandt andet tema om ældres syn og
booke en oplægsholder, gerne i samarbejde med Louis Nielsen.
Avedøre Lokalråd: Der er møde den 2.7
Risbjerg Lokalråd: Lokalrådet er slået sammen med Lokalråd Nord. Der var flere, der gav udtryk
for, at de gerne vil være med i de frivilliges ældreråds bestyrelse, herunder være kasserer.
Lokalråd Nord: Se ovenstående.
Det Frivillige Ældrearbejde: Der blev talt om vaccinationer, der i år starter 1. november og
foregår flere steder. Datoer meldes ud, når koordinering er på plads. Der er ønske om at tilbyde
vaccinationer på plejecentrene fra kommunens side, hvilket ses som en god ide. Jørgen spørger
Søvangsgården, om de ønsker vaccinationer på deres plejecenter.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er de korrekte datoer, der meldes ud.
Brugerrådet i Aktivitetscenteret: Den nye leder, Bettina er startet. Der var besøg fra ældre- og
sundhedsudvalget, der var vellykket.
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Regionsældrerådet: Afventer indkaldelse
Vestegnens Ældrerådstræf: Afventer indkaldelse
6. Kommende aktiviteter
Dialogmøde den 12. august 2019 kl. 15-16.30 med det politiske udvalg. Det er et budgetmøde.
Der er ingen yderligere punkter pt. Hvis materialet modtages i god tid, vil Jørgen indkalde til et
møde i Ældrerådet, hvis det kan lade sig gøre, alternativt for formanden og næstformanden.
KTMU den 22. august 2019 kl. 15.30-17.00. Der sendes pkt vedr. brandsikkerhed på plejecentrene
og i Huset. Status på fortove på Krebsevej og Strandholms Alle.
Orientering om disse kommende møder:
- Ældrerådsmøde 25. juli er aflyst.
- Ældrerådsmøde 28. august kl. 10-13
- Evaluering af skovture den 21. august for skovturs-udvalget
- Formandskab – og forvaltning 28. august kl. 14-15
- Danske Ældreråd, 16. september for formandskaberne.
- Regionsældrerådsmøde 19. september
Orientering om 4. dialogmøde den 26. november og tema om ensomhed. David Vincent Nielsen
fra Ældresagen er inviteret til at holde et oplæg. Orientering om, at temaet til Ældreliv Hvidovre er
Mental Sundhed. Søs Egelind holder oplæg: Slip Humoren Løs. Det er den 21.11 i Kometen.
7. Informationsudvalget
Der arbejdes fortsat med bladet. Forventet udgivelse sidst i næste uge. OBS på at der trykkes 1.000
færre eksemplarer.
8. Økonomi
Halvårsregnskab er delt ud. Det blev godkendt.
Forslag om at købe ny opvaskemaskine og service.
9. Høringssvar
Alle nedenstående høringssvar er sendt. Der udtrykkes ærgrelse over, at der ikke er blevet uddelt
midler til det nye sundhedshus, men oplægget roses.
HØ: 1: Ny organisering i hjemmeplejen
HØ 2: Omlægning af plejeboliger på Svendebjerghave til døgn rehabiliteringspladser
HØ 3: Sundhedspulje 2018 og beslutning om sundhedspulje
HØ 4: Hvidovre Kommunes svar til Sundhedsaftalen 2019-2023
HØ 5: Kvalitetsstandarder
HØ 6: Tilsynspolitik for 2019
HØ 7: Tilsyn med plejecentre
HØ 8: Navngivning af hjemmeplejens enheder
HØ 9: Tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje
HØ 10: Ansøgning fra hvidovre kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
HØ 11: Beslutning om midler til udmøntning af midler til ændrings-og forbedringspuljen 2019
HØ 12: SKI udbud af genbrugshjælpemidler
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HØ 13: Beslutning om plan for anvendelse af midler til aflastning af pårørende og en værdig død
HØ 14: Beslutning om tilrettelæggelse af udbud af tøjvask
HØ 15: Godkendelse af forslag til sundhedsaftale 2019-2023
HØ 16: Beslutning om valg af indkøbsleverandører (LUKKET SAG)
HØ 17: Høringsmateriale på SKI udbud af genbrugshjælpemidler
10.

Eventuelt

Der skal holdes et møde for lokalrådene i september. Forslag om velfærdsteknologi som emne fx
booke en medarbejder fra hjælpemiddelcentralen eller fra Krogstenshave om velfærdsteknologi i
praksis.
Der aftales den 24. september kl. 10-13. Opfølgning på august møde ift emne.
Vagtfordeling i august:
1. august: Bent
15. august: Grete
29. august: Inge-Lise
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