HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Referat Ældrerådsmøde den 30. oktober 2019
Tid og sted: Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00.
Deltagere: Grete Hagedorn, Marianne Hviid, Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen, Birthe
Mingon og Mette Rosengaard (referent).
Afbud: Peter Lougart og Christian Thode
1.

Godkende dagsorden

Dagsorden er godkendt.
2.

Afholdte møder og arrangementer
- Temaevent Holbæk 26-9
Se referat fra sidst.
-

Frivillig Fredag 27-9
Der var få deltagere. Næste år bliver det holdt som en messe i Avedøre, hvor frivillige kan
få en stand. Jørgen deltager i møde om dette d.d.

-

Kontaktmøde 30-9
Referat er sendt ud. Det er præciseret på dagens møde, at den nye vaskeordning gælder for
hjemmeboende.

-

Ældresagen 1-10
Mødet var et forsøg på at koordinere arrangementer og drøfte målgruppen til de
arrangementer, der holdes.

-

Danske Ældreråd 2-10
Inspirerende foredrag og dialog. Ældrerådet betaler kontingent til Danske Ældreråd samt
betaling for at deltage i disse arrangementer, der koster kr. 900 p.p, hvilket er dyrt. Der er
nogle kommuner, der har meldt sig ud. Det vurderes fortsat som relevant at være medlem
Danske Ældreråd.

-

Budgetmøde 2-10
Der udtrykkes tilfredshed med budgettet. Ældrerådet har skrevet høringssvar.

-

Aktivitetscentrets 25 års fødselsdag 4-10
Det var et flot arrangement med stort fremmøde.

-

75 års fødselsdage 2-10 der holdes i Aktivitetscentret
Det er vellykkede arrangementer med nyttige informationer.
Det skal ses på, at der er mennesker nok til at håndtere oprydningen.

-

Vestegnstræf 22-10
Jørgen, Grete og Peter deltog og hørte gode oplæg, blandt andet om senior- og ældreboliger
i den nye bydel i Høje Taastrup, der hedder Nærheden, som indeholder forskellige boliger til
forskellige målgrupper samt skole, institutioner og indkøbsmuligheder.
1

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Centerchefen fortalte om de mange typer af botilbud til ældre, og en kundechef fra KAB
fortalt om opførelse af 30 ældreboliger. Høje Taastrup har stadig byggegrunde, som gør, at
de i højere grad kan opføre nye boliger. Vallensbæk Kommune opfører mange boliger til
ældre.
-

Temamøde om seniorboliger 8-10
Der var ingen deltagelse fra Ældrerådet, men der har været positive tilbagemeldinger fra
øvrige deltagere. Generelt var der for få deltagere.

-

Besøg på Interware 15-10
Det var en positiv oplevelse af professionel håndtering.
Marianne har skrevet en artikel til bladet i februar; den er sendt via mail til Ældrerådet.

-

Besøg vaskeri DFD 23-10
Det var en positiv oplevelse af professionel håndtering.
Ældrerådet undersøger, om der er en kort video på begge leverandørers hjemmeside, så
borgerne kan se, hvordan vasketøjet håndteres.

-

Besøg vaskeri Berendsen 25-10
Det var en positiv oplevelse af professionel håndtering.

-

Ældre-og værdighedspolitik 28-10
Grete og Jørgen deltager i en arbejdsgruppe for at udarbejde et udkast til en ny ældre- og
værdighedspolitik. I januar vil repræsentanter fra Bruger-og Pårørende råd blive inddraget i
processen. Ensomhed skal indgå som et nyt tema.

-

Møde Sundhedscenter 28-10
Der var møde med den nye pårørendekoordinator for at drøfte de muligheder, der er i den
nye stilling og orientere om de fora, hvor Ældrerådet og Bruger-Pårørenderåd møder
pårørende.

3.
-

Orientering fra formanden
Der skal laves en aftale med Hvidovre Nærradio. Jørgen følger op.
Artikel om ældre og arbejdsmarkedet i Hvidovre Avis – artikel fra Bent
Artikel om boliger i Hvidovre Avis – artikel fra Bent
Datoer for møderække i 2020 er sendt ud.
Vaccinationer: lokaler, bemanding og kaffe afklares v/Jørgen, så det er klar på de fastsatte
datoer
Invitation til temadagen den 21-11, og Ældrerådet skal møde kl. 9-16.30 og hjælpe med at
sætte stande op.
Jørgen er blevet interviewet til et blad til lægeklinikker og tandlægeklinikker. Der skal også
være blade i Huset.
Omdelingsliste på ældrerådets blad rettes af Christian, så det fremgår, hvem der afleverer til
Aktivitetscentret
Vild med dans holdes i Aktivitetscentret
Hjertestarteren mangler batteri, og Christian skal kontakte firmaet.
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Gensidig orientering

Skovture:
Mette Dupont er tovholder på skovturene indtil videre, og Jørgen har dialog med Mette omkring
dette.
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave:
Udgår.
Dybenskærhave:
Udgår.
Krogstenshave:
Møde i november.
Svendebjerghave:
Møde i januar.
Søvangsgården:
Møde 21-11.
Bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet:
Afventer mødeindkaldelse.
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd:
Mødet 29-10 blev aflyst pga afbud.
Avedøre Lokalråd:
Der er sendt referat fra mødet. Næste møde er 18-11
Risbjerg Lokalråd:
Møde i november.
Lokalråd Nord:
Se Risbjerg Lokalråd
Det Frivillige Ældrearbejde:
Udgår
Brugerrådet i Aktivitetscenteret:
Generalforsamling med 55 deltagere med genvalg og nyvalg.
Regionsældrerådet:
Se pkt. 5
Vestegnens Ældrerådstræf:
Se pkt. 2. Hvidovre Kommune er vært i 2022.
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Danske Ældreråd:
Udgår
5.

Kommende aktiviteter
- Influenzavaccinationer efter aftale
- Møde med forvaltningen 6-11 (Grete og Jørgen)
- Regionsældrerådsmøde 14-11 (Grete og Jørgen)
- Temamøde i Kometen 21-11 kl. 9-16
- Dialogmøde Ældre-og Sundhedsudvalget 26-11 kl. 15-16.30
- Ældrerådsmøde 27-11 incl. frokost.
- Dialogmøde KTMU 28-11. Punkt: udkørsel og skilte ved Aktivitetscentret. Øvrige punkter
skal sendes til Jørgen senest den 10-11.

6.

Informationsudvalget
Udgår.

7.

Økonomi
Regnskab og budgetopfølgning er delt ud, og der er tilfredshed med det. Christian gennemgår
det gerne på næste møde, hvis der er spørgsmål.
Bent og Christian holder et møde vedr. annoncepriser.
Forslag om annoncering vedr. info om mulighed for privat tilkøb af vaskeordning samt indkøb.

8.

Høringssvar
HØ: 21 Budget 2020-2023:
HØ: 22 Beslutning om forebyggende hjemmebesøg – tilpasning til ny lovgivning
HØ: 23 Beslutning og fortsat drift af Tryghedshotellet og Daghøjskolen for yngre demente og
pårørende
HØ 21: Det er sendt
HØ 22-23: Udsat til ubestemt tid.

9.

Eventuelt
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