Referat Ældrerådets møde
Dato: 26-5-2021 kl. 10-13
Deltagere: Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen, Birthe Mingon, Grete Hagedorn,
Marianne Hviid, Wivie Bastian og Mette Rosengaard (referent).
Afbud: Christian Thode
Tid, dato og sted: Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00
Dagsorden:
Punkt 1.: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
Møde med Ældresagen d. 5-5: Grete, Jørgen og Elin holdt møde, og der er et godt
samarbejde. Demenscafeen flyttes til Aktivitetscentret på søndage forskudt af Vild med
dans arrangement.
Åbent Hus i Aktivitetscentret d. 10. maj: Vellykket arrangement
Dialogmøde med Susan og Nicolai d. 17-5: Aflyst på grund af anden mødeaktivitet
Åbning af det nye Hjælpemiddelcenter d.19-5: Aflyst på grund af forsamlingsforbud, og
Ældrerådet får en rundvisning på et andet tidspunkt.
Punkt 3.: Orientering fra formanden
Valg: Der er valgmøde d.d. hvor procesplanen udarbejdes.
Seniorhåndbogen: Den er på kontoret, hvor den kan læses.
Ældreliv Hvidovre, sidste gang d. 1. juni i Aktivitetscentret med foreninger kl. 13-17:
Ældrerådet skal deltage kl. 14 v/Bent og evt. Christian eller Jørgen. Det er vigtigt at
medbringe ældrerådets blad fra sidste valgperiode, og det er vigtigt at opfordre til at
opstille til ældrerådsvalget.
Dialogmøde Ældre- og Sundhedsudvalget d. 27-5: Det undrer, at der ikke er punkter på
dagsordenen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Rundvisning og prøvesmagning i Kommune Køkkenet: D. 8. juni kl. 10-12
Dialogmøde KTMU: Der har ikke været holdt møde i 1,5 år.
Der er foreløbig følgende punkt til dagsordenen på et kommende møde: Udrulning af
affaldssortering.

Punkt 4.: Gensidig orientering
Bruger- og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Der er ikke planlagt et møde.
Dybenskærhave: Der var møde i sidste uge. De har holdt få digitale møder mellem
beboere og deres pårørende under corona. De forsøger i højere grad at inddrage nogle af
beboerne i madlavning. De har fået midler fra forbedringspuljen til indkøb af møbler.
Beboermøder er opstartet igen, og de forsøger at holde dem månedsvis, eller hvert anden
måned. Pårørendekoordinator kommer og holder møder med de pårørende. De har fået
digital infotavle. Der er holdt kinesisk nytår. Der kommer besøgsbabyer og besøgshunde
efter sommerferien. De starter med yoga. De efterlyser strikkepinde i str. 4, de laver et
fælles stort dannebrog. Den 23-9 er der tiårs fødselsdag.
Krogstenshave: Møde d. 28-4. De er næsten færdige med ”den sidste vilje”. De sidste
medarbejdere er snart færdige med kompetenceudvikling i demens. De er ved at lave en
introfolder til nye beboere. Der er 1 leder, der er sygemeldte og 6 ledige stillinger. De
forsøger blandt andet at ansætte pædagoisk personale. Der har været cirkus.
Svendebjerghave: Møde d. 3-5 med Casper Mortensen. Det var et godt møde med fokus
på muligheder for rehabilitering, og der er aftalt et nyt møde, hvor én af afdelingslederne
også deltager. Det var et positivt møde.
Søvanggården: Bestyrelsesmøde d. 31-5. Der er bruger-pårørendemøde d. 3-6.
Der bliver sat lys foran døren til boligen ved dødsfald.
Hjemmeboende borgere: Der er ikke indkaldt til møde.
Lokalrådene
Brugerrådet i Aktivitetscentret: Handleplaner for Mental sundhed er et punkt på næste
møde d. 7-6. De fleste aktiviteter er startet op igen. Der arbejdes på at igangsætte
fællesspisning, som Ældresagen og Frivillige Ældre vil arrangere sammen med
Aktivitetscentret. Motionscentret er også opstartet igen.
Risbjerg: Første møde er afholdt med begrænset deltagelse. De åbner i juni.
Strandmarken: Der er ikke holdt møder, men det forventes at holde et møde i juni med
henblik på at planlægge et arrangement i efteråret.
Avedøre: Der er møde d. 1-6.

Regionsældrerådet: Møde d. 15-6 er aflyst. Afventer ny dato.
Det frivillige ældrearbejde: De er startet op med kontortid onsdage. Der er
bestyrelsesmøde d. 10-6. Der arbejdes på at opstarte et gåhold for brugere af rollatorer.
Vestegnens Ældrerådstræf: Det er udsat på ubestemt tid.
Punkt 5.: Kommende aktiviteter
Dialogmøde Ældre- og Sundhedsudvalget d. 27-5 kl. 15.30-17.00:
Kontaktmøde Sundhed & Ældre d. 15-6 + 20-9:
Punkter til Kontaktmøde sendes til Jørgen.
Temadag i Kometen med Peter Qvortrup d. 30-9: Der laves en plan efter sommerferien.
Møde med lokalforeninger og DFÆ vedrørende valg: Jørgen afventer en dato for
pårørendekoordinator og på samme møde rekrutteres valgtilforordnede samt frivillige til
brevstemmeafgivning i Borgerservice.
Punkt 6.: Informationsudvalget
Bladet: Bladet leveres i Huset d. 1. juni.
Punkt 7.: Økonomi
Der har været få omkostninger, forventer kvartalsregnskab til mødet i juni.
Punkt 8.: Høringssvar
Nr. 3: Tilsyn med plejecentre / hjem m.m.
Punkt 9.: Eventuelt
Juni mødet: Jørgen bestiller Stjerneskud
Head Space har lånt lokaler d. 15-6.
Hvidovreløbet d. 26-9 vil sandsynligvis også tilbyde stavgang og også gerne hold for
rollatorer (2 km).
Brochurer vedrørende Tryghedshotellet, Tilbud til parkinson patienter, tilbud om
Mindfullness samt æske med materiale om demens (ligger i Huset og kan uddeles efter
behov)

