Referat af Ældrerådets møde
Dato: 26-8-2020
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
Dialogmøde ÆSU 10. august: Tilfredshed med oplæg til budgettet.
Dialogmøde ÆSU 24. juni: Referat er sendt ud.
Regionsmøde 20. august: Grete deltog. Geriatrisk overlæge holdt inspirerende oplæg med fokus
på sygdomme og medicin forbrug blandt ældre.
Emner til næste møde: Super-sygehuse og hospice og hjemmeplejen og demens og
samarbejdsudvalg på sygehuse og affaldssortering samt invitere formanden for Ældresagen.
Der blev gjort opmærksom på praksisplan fra det nære sundhedsvæsen, og Ældrerådet ønsker at
drøfte det på næste Kontaktmøde, evt. med deltagelse af ny tværsektoriel konsulent.
Kl 10-13 (diæt Grete).
Ekstraordinært møde i Aktivitetscentret 20. august: Aktiviteter i nye lokaler. Jørgen og Bent deltog.
Der blev drøftet en plan for hvilke aktiviteter, der skal være i danseskolen. Udfordringen er
økonomi og fysiske rammer, herunder adgangsforhold der tager hensyn til gangbesværede og
brandsikkerhed.

Punkt 3.: Orientering fra formanden
Referat fra Lokalrådet Avedøre: Taget til efterretning.
Nyt fra Pårørendekoordinator: Hun vil gerne fortælle om sit arbejde og de nye kurser, der tilbydes
pårørende. Jørgen inviterer hende til at deltage i et møde sammen med Lokalrådene. Der må være
max 22 i Huset.
Notat fra Sundhed & Ældre: Opfordring om at Ældrerådet fortsat er i dialog med Bruger-og
Pårørenderåd for at sikre, at beboere og hjemmepleje-modtagere får den pleje og omsorg, de har
brug for – og krav på. Notatet er udarbejdet efter episoder fra plejecentre i Jylland, som har været i
medierne. Der er ikke kendskab til sådanne episoder i Hvidovre Kommune.
Corona hilsen fra Søvangsgården: Stramning i forhold til besøg for at beskytte beboerne.
Møder med Lokalråd og Pensionistforeninger: Dato 21-10 kl. 10 med frokost og
pårørendekoordinator. Opfølgning V/Jørgen.
Hvidovre Pensionist forening sælger billetter i Huset den 9. og 16. sept. kl.10 – 12: Taget til
efterretning. Indgang af hoveddør og udgang af bagdør. Jørgen hjælper den 16-9, og Grete
hjælper den 9-9. De får et blad med.

Punkt 4.: Gensidig orientering
Bruger- og Pårørenderåd:
Strandmarkshave:
17-8: Punkter om budgetoverholdelse, refusion ved fravær og lejemål Torndalshave.

Dybenskærhave
Mødet er aflyst, og det forventes, at der holdes et nyt i oktober.

Krogstenshave
Møde 9-9.

Svendebjerghave
Intet møde.

Søvanggården
Møde 27-8.

Hjemmeplejen
Der er ikke holdt et møde. Der er forslag om at drøfte planlægning af besøg i hjemmeplejen og
team af medarbejdere hos borgerne..

Lokalrådene
Risbjerg: Der er holdt møde 4-8. Referatet sendes ud d.d.
Strandmarkshave: Møde i juni.
Avedøre: Referat er sendt ud.
Parkering ved Huset – der er ekstra kort i nøgleboksen.
Affaldskurve mangler ved Avedøre.

Brugerrådet i Aktivitetscentret
Se tidligere punkt

Regionsældrerådet
Se tidligere punkt.

Det frivillige ældrearbejde
Intet nyt.

Vestegnens Ældrerådstræf
Udsat til foråret 2021

Punkt 5.: Kommende aktiviteter
KTMU 2. september kl. 15.30 – 17.00: Afbud fra Christian, Bent og Marianne. Jørgen har sendt ti
spørgsmål til mødet, som blev gennemgået på dette møde. Alarmen til Huset skal laves hurtigst
muligt – drøftes på KTMU mødet.
Kontaktmøde 21-9: Emner til dagsordenen: Intro til ny leder af Akutteamet og tværsektoriel
konsulent Lene herunder praksisplan KKR.
Danske Ældreråd temadag om valget 19. okt. eller 20. okt.: Den 20-10 holdes temadagen på
Højbro Plads. Hele Ældrerådet deltager, Jørgen spørger Wivie.
Ældreliv opstarter i Huset den 1. okt. og 11 nov.
Stande i Aktivitetscentret den 29. okt. og 1. dec.

Punkt 6.: Informationsudvalget
Bladet: Der bliver trykt 2.500 eksemplarer, og der reklameres for afhentning af blade på de
relevante steder, på diverse sociale medier og i Hvidovre Avis. Bladet lægges digitalt på
ældrerådets hjemmeside.
Boks foran Huset hvor bladet kan afhentes. Opfølgning v/Jørgen.
Der sendes mail til formænd for lokalrådene (de har nøgler), og til pensionistforeningerne, at bladet
kan hentes i åbningstiden, og at de ved omdeling skal tage hensyn til corona regler. Marianne gør
opmærksom på koden. Opfølgning v/Marianne.

Punkt 7.: Økonomi
Årsregnskab er delt ud og gennemgået.
Ændring til foreningskonto har givet udfordringer, men Christian arbejder fortsat på at sikre de
nødvendige oplysninger. Det skal indgå i Vedtægter, at formand og kasserer er
tegningsberettigede, ved næste valgperiode.

Punkt 8.: Høringssvar
Budget Høringssvar nr. 9

Punkt 9.: Eventuelt
Alle er velkomne i Demensugen.

