Ældrerådets møde
Dato:

Den 28. april 2021 kl. 10.00-13.00

Sted:

Huset, Hvidovrevej 253b

Deltagere: Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen, Grete Hagedorn, Marianne Hviid,
Wivie Bastian, Christian Thode og Mette Rosengaard referent.
Afbud:

Birthe Mingon

Dagsorden:
Punkt 1.: Godkendelse af dagsorden
Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
Valgmøde d. 16-4 med Politik og Ledelse og Sundhed og Ældre:
- Valg til ældrerådsmødet skal foregå digitalt med separat valgbord til
Ældrerådsvalget
- Der er IT bistand og sekretær bistand på dagen
- Der er 8 valgsteder med tre valgtilfordordnede pr. valgsted incl. reserver
- Vagterne på dagen kan deles op. Ældrerådet skal derfor findes valgtilfordnede
- Der er forplejning og diæter til valgtilordnede, der er sendt et beløb til Christian og
Jørgen, så de kan orientere de valgtilfordnede
- Ældrerådet skal aftale åbningstider for brevstemmeafgivning i Borgerservice i
perioden 5. oktober til 12. november
- Der er ingen udgifter for Ældrerådet
- Der nedsættes en valgkomite, som indkalder de valgtilfordnede og andre praktiske
opgaver: Wivie, Christian, Grete, Jørgen og Mette udarbejder en procesplan
d. 26. maj kl. 12-13.30 i Huset.
- Der laves en folder om valg til ældrerådet – opfølgning på valgmøde i maj
Møde Susan, Nicolai, Jørgen og Grete d. 13-4:
Der blev drøftet følgende punkter:
-

Genoptræning på Svendebjerghave gives efter en individuel, faglig vurdering ved
”indflytning”. Der efterlyses fortsat flere aktiviteter på Svendebjerghave.
Der efterlyses også mere aktivitet i Sundhedscentret fra Ældrerådet, og årsagerne
til dette undersøges. Der er åbent i Sundhedscentret til kl. 19. Dette punkt tages op

-

på næste dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget (der er afbud fra
Christian).
Aktivitetscentret – det forventes, at renovering af den tidligere danseskole trækker
ud
Kontraktforhold med Intervare undersøges, så arbejdsvilkår overholder lovgivning.
Dialogmøderne hver anden måned genoptages.

Punkt 3.: Orientering fra formanden
- Det nye Hjælpemiddelcenter åbner d. 19-5 kl. 14-15 i det gl. vandværk på
Biblioteksvej. Der er sendt invitation til åbning af det nye Hjælpemiddelcenter.
Ældrerådet inviteres til rundvisning på et andet tidspunkt.
- Huset er ved at blive renoveret udvendigt
- Den 10. maj er der åbent hus i Aktivitetscentret kl. 15-17: Annonce i Hvidovre Avis –
fokus er på demens
- Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd: Referat er sendt ud til Ældrerådet. Der er
invitation til repræsentantskabsmøde i Odense Kongrescenter. Ældrerådet deltager
ikke, men orienterer sig i det efterfølgende referat.
Punkt 4.: Gensidig orientering
Bruger- og Pårørenderåd:
Strandmarkshave:
- Der har været bygningssyn.
- Der er opslået stillinger.
- Der er givet ekstra bevilling til blandt andet senge og låsesystem.
- Der holdes igen kurser i demens for medarbejderne.
- Kørestole er ikke rengjort ordentligt.
Dybenskærhave: Mødet d. 20. april blev aflyst p.g.a. coronasmitte.
Krogstenshave: Der er møde d.d.
Svendebjerghave: Der er møde d. 3. maj med Casper Mortensen. Ældrerådet har et punkt:
En rehabiliterende plan, som bør udarbejdes på den første dag for ankomst samt klager.
Marianne skriver til Casper, om der er 1 afdelingsleder fra Svendebjerghave, der kan
deltage i mødet, og at et nyt møde planlægges.
Søvangsgården: Der er coronaudbrud på Søvangsgården, og der er derfor ikke holdt
møde. Forstanderen stopper, og den nye forstander er udpeget af bestyrelsen.
Hjemmeboende borgere: Der er ikke holdt møde.

Aktivitetscenteret: Teamsmøde d. 06-04-21 og et ekstraordinært møde 27.4: der er
udarbejdet en køreplan for åbning d. 6-5. Der er informationsmøde for formændene for de
forskellige aktiviteter.
Lokalrådene:
Risbjerg: Der er ikke holdt møde.
Strandmarken: Der planlægges et arrangement, når det er åbent
Avedøre: Der er ikke holdt møde.
Øvrige:
Regionsrådet: Der er ikke fastsat datoer endnu.
Det Frivillige ældrearbejde: Håber de snart melder ud, så Huset kan åbne
Vestegnens Ældrerådstræf: Det er udsat til 2021. Vi afventer info.
Punkt 5.: Kommende aktiviteter
27-5: Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget
17-5 : Dialogmøde Nicolai og Susan
15-6 + 20-9 kl. 10-11.30: Kontaktmøde
Temadag med Peter Qvortrup d. 30-9 i Kometen
Møde med lokalforeninger + DFÆ angående valg: Afventer deres opstart
Punkt 6.: Informationsudvalget
De næste to blade handler om valget. Der er næste deadline 1. maj.
Der skal sendes en opfordring om at tilmelde sig som kandidat d. 30-8 kl. 16 v/ Marianne
og dato om et informationsmøde, der holdes d. 19-8 kl. 15-17, hvor man kan høre om
ældrerådets arbejde, som kan være i august, der vil være nærmere information i Hvidovre
Avis.
Punkt 7.: Økonomi
Der er ingen ændringer.
Punkt 8.: Høringssvar
Efter mødet
Punkt 9.: Eventuelt

