HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Referat Ældrerådsmøde den 25. september 2019
Tid og sted: Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00.
Deltagere: Grete Hagedorn, Peter Lougart, Marianna Hviid, Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo
Pedersen, Birthe Mingon, Christian Thode og Mette Rosengaard (referent).
1.

Godkende dagsorden

Den er godkendt.
2.

Afholdte møder og arrangementer

75 års fødselsdag den 9.9: Flot arrangement med stort fremmøde. Foredrag med læge, der var meget
imponerende og oplæg vedr. seniorsamtaler.
Regionsrådsmøde den 19.9: Oplæg ved læge (Grøndal lægerne) der fortalte om tværgående
samarbejde om diabetes patienter efter samme koncept med stort fokus på patienten i centrum.
Oplæg fra Københavns Kommune og fokus på oprydning i borgernes medicin.
Et fantastisk møde med super inspirerende oplæg.
Møde med Lokalrådene 24.9: Der var 21 mennesker. Det skal fremover sikres, at invitationen
sendes ud til alle i god tid via formænd i lokalrådene.
Anne Moebius fortalte om velfærdsteknologi, og hvordan det blev brugt på plejehjemmene og stor
ros til hendes oplæg.
3.
Orientering fra formanden
Flere velfærdsmedarbejdere: Henvendelse fra Elderlearn. De bør henvende sig til Hvidovre
Kommune.
Orientering om ændring af budgetproces. Det forventes, at budget er godkendt 30-10. Ældrerådet er
indkaldt til budgetmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget.
Den 26-9 er der offentlig orientering om valg af privat leverandør til hjemmepleje og valg af
leverandør til tøjvask.
Ældrerådet skal se et vaskeri inden, at ordningen træder i kraft. Fokus fra Ældrerådet på hvordan
ordningen med tøjvask fungerer.
4.

Gensidig orientering

Vagter i Huset fremover: Rådgivning Per Katz vil fremover være 1 dag i Huset og 1 dag i
Aktivitetscentret. Det evalueres efter ca. 6 måneder. Ældrerådet har derfor 1 torsdagsvagt yderligere
om måneden, der fordeles på følgende måde:
3-10: Grete / 10-10: Per Katz / 17-10: Jørgen / 24-10: Bent / 31-10: Birthe / 7-11: Lukket /
14-11: Bent / 21-11: Lukket / 28-11: Grete /
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Dag for oprydning / rengøring i Huset: 16-10 kl. 9.
Det nye blad – Ældreråd: Omdeles i okt. / nov. Deles blandt andet ud til temadagen den 21-11 og på
bibliotekerne.
Der er 2500 blade i alt, og bladet er lavet, så det gælder i ca. 3 år.
Skovtur + evt. ny medarbejder: Der har været 5 til samtale. Det er ikke bekræftet, hvem der er
ansat.
Lige nu er der to tilbud, der er interessante ift skovturene. Skævinge Kro. Gyrsting Kro. Mette
Dupont forhandler med et af disse steder.
Tilbud om tur til Intervare: Program kl. 11-13: intro, rundvisning, frokost og dialog (+ kørsel).
Ældrerådet foreslår følgende datoer, som Jørgen undersøger nærmere: 15-10 / 11-11.
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Der er problemer med deres vaskeordning, blandt andet oplever beboerne at få
forkert tøj retur.
Det er påpeget, at der bliver spist meget, når der serveres ”gammeldags mad”, og der skal være mad
nok.
Dybenskærhave: Der er møde d.d.
Krogstenshave: De har kopieret parkeringsskilte fra Huset, og det fungerer fint. Der er 50
medarbejdere, der skal undervises i den nye stimuli stue. Der er undervisning for 9 medarbejdere
vedr håndtering af udadreagerende borgere med demens. Der er ansat en forflytnings-specialist. Der
er fortsat rekrutteringsudfordringer.
De pårørende har nævnt, at medarbejderne mangler navneskilte. Der er for mange grøntsags retter.
Der bruges ris/ros sedler vedr maden, så Køkkenet kan justere efter behov. Kommune Køkkenet
leverer både til Krogstenshave og Dybenskærhave, og disse to plejecentre har skiftevis indflydelse
på menuen månedsvis.
Der var få pårørende til huskekage-dagen.
Svendebjerghave: Der er en god stemning, og meget omsorgsfuldt personale, både overfor borgerne
og pårørende.
Forslag om at etablere et bruger- og pårørende råd, eller sikre at en repræsentant fra Ældrerådet har
fast kontakt og følger med i, hvordan det går. I øjeblikket er Marianne kontaktperson som
pårørende.
Udfordringen er, at pladserne er midlertidige.
Marianne vil gerne skrive en god historie til Hvidovre Avis.
Der er oprydning ift. ude arealer.
Søvangsgården: Referat på sidste møde.
Hjemmehjælpsområdet: Orientering i bladet.
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Aktivitetscentret: Daghøjskolen søger frivillige til ture med brugerne. Forslag om at have en stand
på Risbjerggaard i denne uge. Travlhed ift. 75 års fødselsdage.
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd: Der kommer en annonce i Hvidovre Avis, fordi der ikke står, hvordan man
tilmelder sig det kommende arrangement den 7-11.
Avedøre Lokalråd: Der er to, der skriver et indlæg til bladet i det nye år.
Risbjerg Lokalråd: Der er møde i næste uge.
Det Frivillige Ældrearbejde: Julefrokost 13-12 kl. 13 for de frivillige hjælpere.
Regionsældrerådet: Næste møde er 14-11.
Vestegnens Ældrerådstræf: Program er delt ud. Peter, Jørgen og Birthe deltager.
5.

Kommende aktiviteter

Temaevent Holbæk 26.9: Grete, Jørgen og Christian deltager. Emnet er handicap toiletter, som kan
sættes ved private boliger frem for at lave tilbygning.
Frivillig Fredag 27.9 kl. 16-18: Stand fra Ældrerådet: Grete, Jørgen og Christian deltager. Marianne
bemander stand.
Kontaktgruppemøde den 30.9: Dagsorden er sendt ud.
Møde Ældresagen 1.10: Jørgen og Birthe deltager, og mødet handler om samarbejde, information
og koordinering ift. arrangementer, og drøftelse om at holde fælles arrangementer.
Danske Ældreråd Køge 2.10: Jørgen, Grete, Marianne, Birthe og Peter deltager.
Budgetmøde den 2.10: Ingen bemærkninger.
25 års fødselsdag Aktivitetscentret 4.10: Ingen bemærkninger
75 års fødselsdage i Aktivitetscentret 2.10 + 23.10: Ingen bemærkninger
Ældreliv Hvidovre 29.10 + 28.11: 29-10: Jørgen + 28-11: Bent
Vestegnstræf 22.10: Ingen bemærkninger
KTMU 28.11: Ingen bemærkninger
Temamøder om seniorboliger 8-10: Invitation er delt ud.
Danske Seniorer 28-10 kl. 10-15: Temamøde om medicin og kost på Mariehøj Centret, Holte.
Henvendelse til Jørgen, hvis der er interesse. Pris er kr. 50 incl. forplejning.
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6. Informationsudvalget
Opfølgning på omdelingslisten:
Christian opdaterer listen med de nye tal og sender den ud til verificering i Lokalråd og Ældreråd.
Bemærkninger til bladet: Skrifttyperne er ikke velegnet til svagtseende. Christian har ikke modtaget
regning fra juni måned. Peter følger op.
Omdeling til Motionscenter drøftes i Strandmarkens Lokalråd.
7. Økonomi
Gennemgang på næste møde. Annoncørerne for en faktura i oktober.
8. Høringssvar
HØ: 21
HØ: 22
HØ:23
Der er ikke høringssvar.
9.
Eventuelt
Jørgen har bestilt folder om pensionsforhold til at have i Huset.
Der er fundet en person, der kan fortælle om pensionsforhold til Ældreliv.
Jørgen har deltaget i interview med Hvidovre Radio.
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