Referat Ældrerådets møde
Tid, dato og sted: Den 30. juni 2021 kl. 10-13 i Huset, Hvidovrevej 253b incl. frokost
Deltagere: Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen, Grete Hagedorn, Marianne Hviid,
Christian Thode, Wivie Bastian og Mette Rosengaard (referent).
Afbud: Birthe Mingon

Dagsorden:
Punkt 1.: Godkendelse af dagsorden
Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
Dialogmøde Ældre- og Sundhedsudvalget d. 27-5 kl. 15.30-17.00
Det var et positivt møde med en konstruktiv dialog.
Rundvisning og prøvesmagning i Kommune Køkkenet d. 8. juni kl. 10-12
Det var et godt møde. Ældrerådet ønsker at drøfte priser for et måltid med Ældre- og
Sundhedsudvalget til budgetmødet. Der skal være dialog om at fastholde prisen på
hovedretten, og alternativt hæve prisen for desserter. Ældrerådet undersøger priser for
måltider på plejecentre og daghjem – opfølgning v/Wivie.
Kontaktmøde Sundhed & Ældre d. 15-6 kl. 14-15:
Mødet blev holdt på det nye Hjælpemiddelcenter. Det var et positivt møde og dialog.
Ældrerådet ser gerne, at der er et mere tydeligt skilt til showroom.

Punkt 3.: Orientering fra formanden
Valg – procesplan
Planen er gennemgået. Der sendes en opdateret plan ud med referatet.
Ældreliv Hvidovre, evaluering + datoer i efteråret
Jørgen har evalueret med Aktivitetscentret, og der er aftalt mindre justeringer til Ældreliv Hvidovre i
efteråret. Der udsendes et program, når det er klar. Der er tre hold. Opfordring om at Ældrerådet
deltager i et hold – fx en dato pr. hold. Det koordineres, når programmet er klar.
Datoer i Huset for hold 1: 7-9 / 14-9 /21-9
Datoer i Huset for hold 2 :6-10 / 13-10 / 26-10
Datoer i Huset for hold 3: 4-11 / 11-11 / 25-11
Nyhedsbrev Danske Ældreråd

Opfordring om at orientere sig via deres hjemmeside.
Info om foredrag
Der er gennemgået tilbud om foredrag, men det er ikke relevant i øjeblikket.
Seniorsamtaler
Tilbuddet er udvidet til +60 år, hvis man opfylder visse krav, fx en syg pårørende eller er blevet
enke. Ældrerådet anbefaler også dette. Der er en pjece i Huset.
Covid udbrud
Der har været smitte på Krogstenshave og Dybenskærhave, som hurtigt kom under kontrol.
Udsendelse og Hjemmeplejen i Hvidovre – artikel
Der er møde d. 6-7 kl. 10-11 med Erik Jensen og Pernille Haaning.
Møde med pårørendekoordinator og hvervning af valgtilforordnede, indbydelse til d. 24.
august til Lokalråd og pensionistforeninger
Christian og Jørgen laver en indbydelse og sender ud.
Alzheimerforeningen d. 25. september kl. 10.30-14.30
Der er indsamling. Wiwie åbner Huset.

Punkt 4.: Gensidig orientering
Bruger- og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Der var møde d. 28-6. Der er gang i aktiviteter igen. De mangler to
aftenvagter. Værestedet er godt i gang. De er udfordret på økonomien blandt andet på grund af
nedskæring i budgettet. Der er positive tilbagemeldinger for Strandmarkshave.
Opfordring om at de kan melde sig til Hvidovreløbet.

Dybenskærhave: Der er intet nyt.
Krogstenshave: Der er møde i efteråret.
Svendebjerghave: Der var møde med to afdelingsledere fra henholdsvis plejen køkkenet. Der
er tæt samarbejde med sygeplejen, Akutteamet og pårørendekoordinatoren. Borgerne får
ernæringsindsats inden for 24 timer og har indført en ”friste-vogn”, som de kører rundt med. Der er
fortsat tre plejehjemspladser. Alle borgere får en udskrivningssamtale. Aftenvagten er også del af
de rehabiliterende indsatser. De har palliative pladser efter behov. Der er nyt møde om tre
måneder med nye afdelingsledere.

Søvanggården: Bruger-pårørendemøde d. 3-6. Der er gang i aktiviteterne, og medarbejderne er
i gang med vaccinationer. Der er tre beboere, der ikke ønskede at blive vaccineret. De er også
skåret i budgettet. De forventer midler fra Generation Guldløb. Den nye forstander starter d. 1.
november (Lise), og der skal ansættes en souschef, som er sygeplejerske.

Hjemmeboende borgere: Der er ikke indkaldt til møde. Ældrerådet efterlyser et møde.
Lokalrådene
Brugerrådet i Aktivitetscentret: Møde d. 7-6. Det går fint.
Risbjerg: Der er holdt frokostmøde d. 29-6.
Avedøre: Der er møde d. 1-6. Formanden ønsker ikke at genopstille i januar.
Strandmarken: Der er møde d. 30-6 kl. 13
Regionsældrerådet: Møde d. 15-6 er aflyst. Afventer ny dato.
Det frivillige ældrearbejde: Opfordring om at drøfte Forårsfesten og at melde det officielt
ud. Der mangler en tilbagemelding til de borgere, der ønsker håndværker hjælp.
Opfølgning v/Wivie.
Vestegnens Ældrerådstræf: De forventer at gennemføre det samme program som var planlagt
sidste år. Dato er udsat på ubestemt tid.

Punkt 5.: Kommende aktiviteter
Ældresagen d. 11-8: Grete + Jørgen
Opstillingsmøde i Aktivitetscentret og i Huset d. 16-8 og d. 19-8.
Møde Nicolai, Susan, Grete og Jørgen d. 24-8 kl. 14-15
Møde Lokalråd + pensionistforeninger d. 24-8
Ældrerådsmøde d. 25-8.
Valgmøde i Huset d. 31-8
Kontaktmøde d. 20-9
Temadag i Kometen med Peter Qvortrup d. 30-9

Punkt 6.: Informationsudvalget
Uddeling af blade. Det er en succes, at bladene står sammen med Hvidovre Avis. Flere klinikker
modtager gerne blade igen.
Næste blad: ældrerådsvalg, Svendebjerghave. Der er ikke lavet en deadline endnu, men forventet
d. 20-9.
Ændret annonce – Nyboder Vin – opfølgning v/Marianne.

Punkt 7.: Økonomi
Det ser fornuftigt ud.

Punkt 8.: Høringssvar
Punkt 9.: Eventuelt
Cafe Smag i Aktivitetscentret: Det holdes d. 15-9 kl. 12.30-15 og d. 1-12 kl. 12.30-15, med plads
til 40 personer. Det er Frivillige ældre og Ældresagen, der holder det i samarbejde med
Aktivitetscentret.
Parkering: Jørgen har rettet henvendelse.

