HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Dagsorden Ældrerådsmøde den 27. maj 2020
Tid og sted: Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00
Deltagere: Jørgen Nygaard, Wivie Bastian, Bent Aarrebo Pedersen, Birthe Mingon, Grete
Hagedorn, Christian Thode og Mette Rosengaard (referent).
Afbud: Marianne Hviid
1.

Godkende dagsorden

2.

Afholdte møder og arrangementer
Prøveskovtur med Skovtursudvalget + Ældrerådet 27-2
Møde lokalråd 4-3
Regionsmøde 5-3
Ældrerådsmøde den 29-4

-

Ingen bemærkninger.
3.
Orientering fra formanden
Skilt til gaden er i stykker. Der bestilles to nye skilte hos Hellbrandt.
Indsamling Alzheimer den 16-9: Wivie undersøger nærmere vedrørende indsamlingen og kontakter
foreningen.
Ældrerådsvalg 2021: Der er ønske om, at det skal være digitalt. Mette undersøger, hvem der er
kontaktperson i valgsekretariatet. Drøftes på møde i august.
Orientering fra Sundhedsministeriet og Danske Ældreråd: Materialet er taget til efterretning.
Det udsatte repræsentantskabsmøde: Ældrerådet deltager ikke, men modtager materiale fra mødet.
Puljen til offentlige og private plejehjem: Der er muligheder for udendørs besøg og midler til at
sikre foranstaltninger til dette.
4.

Gensidig orientering

Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Der er ikke holdt møder i råd, men der er modtaget en skriftlig status.
Strandmarkshave: Status er sendt ud den 25-5 og refereret på mødet.
Dybenskærhave: Udgår.
Krogstenshave: Status er sendt ud ugentlig og refereret på mødet. Musik underholdning med Keld
& Hilda, arrangeret af Lions.
Svendebjerghave: Der er sendt status og refereret på mødet. Retræten er midlertidigt lukket indtil
behovet for pladser opstår igen. Borgere og medarbejdere er nu på Svendebjerghave.
Søvangsgården: Der er sendt status 26-5 og refereret på mødet.
Hjemmehjælpsområdet: Udgår.
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Møder i Lokalråd:
Der har ikke været holdt møder.
Det Frivillige Ældrearbejde: Forårsfesten er udskudt, og Wivie undersøger muligheden for at
holde festen i efteråret i samarbejde med bestyrelsen. Ældrerådet inviterer Poul med til et
ældrerådsmøde den 24. juni.
Brugerrådet i Aktivitetscenteret: Der er sendt status, og der er refereret på mødet.
Regionsældrerådet: Afventer ny indkaldelse.
Vestegnens Ældrerådstræf: Udsat til efteråret, dato afventer, Gladsaxe Kommune er vært.
5.

Kommende aktiviteter
- Dialogmøde Ældre & Sundhed 24. juni kl. 15.30: Status på hvilke foranstaltninger der er i
forhold til de borgere, der ikke har digital adgang i perioden, hvor Borgerservice er lukket.
Status på de borgeres generelle situation i den periode, hvor de ikke har modtaget praktisk
hjælp. Status på retningslinjer i forhold til brug af værnemidler samt hvordan disse
overholdes, herunder af vikarer. Status generelt på corona situationen. Status på ældre- og
værdighedspolitik i trykte eksemplarer.
- Ældrerådsmøde 24 juni kl. 10.00 med frokost
- Dialogmøde KTMU 10. august kl. 15.30: Punkter fra tidligere videreføres, og der ønskes en
status på affaldsordninger
- Regionsmøde 20. august kl. 08.30: Afventer

6.

Informationsudvalget
- Bladet
- Hjemmesiden

Anne Røntved er tovholder vedr. hjemmesiden.
Bladet skal sendes ud 1. september.
7.

Økonomi

Der er aflyst 1 blad.
8.

Høringssvar

Høringssvar nr. 8. Udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen.
9.

Eventuelt

Vagter:
4-6: Jørgen
11-6: Per
18-6: Christian
25-6: Wivie
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