Referat Ældrerådets møde
Dato: 30-9-2020
Deltagere: Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen, Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Marianne
Hviid, Christian Thode og Mette Rosengaard (referent).
Afbud: Wivie Bastian

Tid, dato og sted: Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00
Dagsorden:

Punkt 1.: Godkendelse af dagsorden
Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
KTMU 2. september: Referatet er sendt ud. Ældrerådet mener ikke, at svarene er fyldestgørende,
og ønsker at få udvidet svarene til næste møde. Ældrerådet er utilfreds med, at alarmen i Huset
fortsat ikke virker.
Generelt er Ældrerådet utilfredse med mødet.
Kontaktmøde 21-9: Referatet er sendt ud, og der var en drøftelse af punkterne, særlig
opmærksomhed på ventelister til plejeboliger, og behovet for at opføre flere plejeboliger.
Jørgen har holdt et positivt møde med leder af hjemmeplejen, Pernille Haaning vedrørende antal
hjælpere pr. borger og drøftelse af hvilke muligheder der er for at minimere antallet af hjælpere
samtidig med at der sikres faglighed, blandt andet skal et eksternt firma bidrage til denne proces.
Dialogen genoptages til Lokalrådsmøde.

Punkt 3.: Orientering fra formanden
Vagter i Huset:
Tilgængelighed på hjemmesiden: Ældrerådet betaler for, at svagtseende kan anvende et gratis
program på deres pc, som gør, at de kan få læst teksten op.
Danske Bank: Konto er ændret til en foreningskonto, og alle medlemmer af Ældrerådet har
underskrevet kontoen digitalt.
Temadag 20. oktober – fokus på valg til ældreråd: Der er tre pladser: Grethe, Christian og
Jørgen deltager.
Pårørende kursus – lær at tackle hverdagen som pårørende: 7 gange a 2,5 times varighed i
Sundhedscentret (der er ikke afsat datoer). Alle kan tilmelde sig efter interesse
https://laerattackle.dk/hverdagen-som-parorende/
Danske Ældreråd deltager i temamøde d. 30-9 sammen med mange øvrige aktører: Værdig
ældrepleje.
Vaccinationer: Der er tidsbestilling inden for et interval a 20 minutter, og retningslinjer i forhold til
corona restriktioner overholdes på de respektive vaccinationssteder. Jørgen medbringer en rampe
til Huset for kørestolsbrugere. Der er lavet en fordeling af opgaver.

Møde med Lokalrådene 21-10 kl. 10: Pladserne er fyldt op fra alle fire lokalråd. Anette Melin og
Pernille Haaning deltager. Christian bestiller smørrebrød til 23 personer. Ældrerådet mødes kl. 9.
Corona restriktioner: Alle plejehjem overholder restriktioner.
Annonce i årsbogen til februar: Opfordring vedrørende valg til Ældreråd.
Skrivelse fra Nicolai Kjems: I BDO tilsyn er det tilføjet, at pårørende også skal inddrages.
Hvidovre Kommunes Sundhedspris: Ældrerådet kan komme med en indstilling til Mette Dupont.
Ældreliv Hvidovre: Alle aktiviteter resten af 2020 er aflyst. De håber dog på at holde temadagen i
Kometen med Peter Qvortrup Geisling med 50 deltagere.
Alzheimer foreningen: Punktet udsættes.
Opstilling til ældrerådsvalg: Der er valg d. 16-11-2021.

Punkt 4.: Gensidig orientering
Bruger- og Pårørenderåd:
Strandmarkshave:
Møde 19-10
Dybenskærhave
Møde 21-10
Krogstenshave
Møde 9-9. Der var 10 punkter fra de pårørende. Dialog omkring corona situationen, som er
håndteret meget positivt. Dialog om klippekort, der er sat i et godt system.

Svendebjerghave
Der er ikke holdt møde.
Søvanggården
Møde 27-8. Der var mange fremmødte. De har ingen udfordringer med corona. Alt forløber godt.

Hjemmeplejen
Der er ikke holdt møde.

Lokalrådene
Risbjerg:
Referat er sendt ud.
Strandmarkshave:
Møder er aflyst.
Avedøre:
Der er møde 12-10.

Brugerrådet i Aktivitetscentret
Det går fornuftigt set i lyset af corona restriktioner.
Der er møde 5-10.

Regionsældrerådet
Der er møde 4-11.

Det frivillige ældrearbejde
Se tidligere punkt.

Vestegnens Ældrerådstræf
Udsat til foråret 2021

Punkt 5.: Kommende aktiviteter
Se tidligere punkter.
Punkt 6.: Informationsudvalget
Bladene er distribueret, og det er gået over alt forventning med, at bladene hentes af folk.

Punkt 7.: Økonomi
Periodens regnskab er delt ud og drøftet.

Punkt 8.: Høringssvar
HØ- 11:
HØ-10:
HØ- 12:
Disse er udarbejdet og afsendt.

Punkt 9.: Eventuelt
Vagter i Huset i oktober og november er fordelt.
Dialogmøder: 11-11 med Susan og Nicolai

