Ældrerådets møde
Dato:

Den 31. marts 2021

Sted:

Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00

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

Birthe Mingon

Dagsorden:
Punkt 1.: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
Ældrerådsmøde den 27. januar: mødet er afholdt.
Punkt 3.: Orientering fra formanden
1. Referat af bestyrelsesmøde i Danske ÆR:
Ældrerådet har valgt ny repræsentant til at deltage i Danske ÆR. Det forventes at få
referatet fra det afholdte møde.
2. Parkering i gården:
Der har været episoder, hvor nogle har parkeret deres bil udenfor parkeringsarealerne.
Det hjælper dog heller ikke, at der ikke er afmærket parkering. Det er en fejl, som der
skal rettes op på, men det vides endnu ikke hvornår det sker.
3. Status på plejehjem/centre
Ventetiden på en plejehjemsbolig er den samme. Der er nogle, som venter længere tid
på at få tildelt en plads, men det gælder for dem, der søger et specifikt plejehjem. Der
er fortsat problemer med bebyggelse af kommende plejehjem. Overbygning på
Dybenskærhave og Strandmarkshave er annulleret. Der afventes forhandlinger, som
lige nu går på om der skal bygges et nyt plejehjem ved Avedøre eller et andet
placeringssted evt. i midtbyen eller et af yderområderne i Hvidovre.
4. Webinar om en kommende sundhedsaftale
Webinar blev afholdt d. 23. marts 2021. Der er ikke så meget nyt i den nye
sundhedsaftale. Forhåbentlig kan den forelægges det Danske ÆR på næstkommende
møde.

5. Coronastatus
Nicolai Kjems sender jævnligt en status på Corona situationen. Der har været et
kæmpe arbejde i, at få kørsel og vaccinationsplaner til at hænge sammen ift.
massevaccinationer af hjemmeboende borgere. Det er lykkes at få mange gennem
systemet. Der er næsten ingen smitteudbrud i kommunen. Dog et enkelt tilfælde med
en borger, der flyttede fra Svendebjerghave til et plejehjem, hvor der ikke blev foretaget
en coronatest af borgeren ved flytningen. Borgeren blev isoleret med det samme på
det nye plejehjem og der blev foretaget en test. Det var en rigtig ærgerlig situation.
6. Danske ÆR økonomi nu og i fremtiden
Danske ÆR har ikke kunne få penge tilbage efter aflyst konference sidste år. Det gør,
at de har et stort underskud i år. Kontingentet sættes derfor op i 2022, alt efter hvor
mange borgere +60 år, som kommunerne har. I Hvidovre betales der ca. 6000 kr. og
nu sættes kontingentet op til over 9000 kr. Det er en stigning på ca., 50 øre pr. borgere.
Det er en stor stigning, men Ældrerådet har besluttet at forblive medlemmer, da det er
meget brugbart og værdifuldt at være medlem.
7. Besøgsrestriktioner og vaccine af plejehjemsbeboere
Mange restriktioner er lempet. På Søvangsgården har de opretholdt en strammere
politik mht. restriktioner, mens de kommunale plejehjem følger myndighedernes
anbefalinger. På Søvangsgården har hverken bestyrelsen eller bruger-pårørenderåd
måtte komme til fysiske møder. I stedet har der været afholdt teamsmøde med
bestyrelsen, senest d. 30-03-21.
8. Problemer med hjemmeside til bestilling af vaccination
Overordnet er det gået godt med vaccinationer, hvoraf ca. 80% af personale også er
vaccineret. Ganske få beboere har sagt nej til vaccinetilbud, hvilket medfører et par
restriktioner på plejehjemmene. Flere har oplevet lange ventetider på at komme ind på
vaccine.dk, hvilket har medført problemer med at bestille tid til vaccination. Der er nu
blevet rettet op på dette og det fungerer godt. Det samme med selve vaccinationen.
9. Tilmelding til Danske Ærs repræsentantsskabsmødet
Se referat fra repæsentantsmødet.
10. Opdatering af skovture
Der arbejdes på at finde nye datoer til skovturene næste år.
11. Lidt fra Tina Faarup
Der afholdes stadig ikke møder for hjemmeboende borgere. Der arbejdes på at finde
ud af hvornår møder igen kan afholdes.

12. Ældrerådsvalg
Der afholdes møde vedr. ældrerådsvalget d. 16-04-21. Jørgen læste fordelingen af
opgaver op for hhv. valgsekretariatet og Ældrerådet ifm. afholdes af valget.
Ældrerådet udtrykte stærk utilfredshed med fordelingen af opgaver. Det ønskes, at
flere medlemmer kan deltage i mødet d. 16-04-21 udover Jørgen. Jørgen følger op
på dette.
13. Vækst og kultur:
Der blev præsenteret for ”Vækst og Kultur”-bog. Der er ikke noget nyt at tilføje.
14. Danske Ældreråds nye værktøjer:
Der henvises til at gå ind på Danske Ældreråds hjemmeside og orientere sig i de nye
værktøjer.
15. Danseskolen/aktivitetscenteret.
Det er, ikke uventet, en længerevarende proces, men status på nuværende tidspunkt
er, at Center for Ejendomme og Trafik er ved at vurdere huset ift. de aktiviteter, som
huset skal kunne rumme.

Punkt 4.: Gensidig orientering
Bruger- og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: ingen afholdte møder
Dybenskærhave: ingen afholdte møder
Krogstenshave: Der er lavet et årshjul med undervisning af personale, f.eks. i hygiejne,
demens og rehabilitering. Undervisningen handler i høj grad om opdatering af
kompetencer. Derudover er ”Din sidste vilje” blevet udarbejdet. Der var kommet forslag til
at tilføje et emne om stillingtagen til genoplivning, hvilket er godt og relevant.
Krogstenshave har 60-års fødselsdag d. 22/9. Der planlægges en fest udendørs.
Alle beboere er vaccineret. Beboere der er flyttet ind efterfølgende, bliver vaccineret
løbende.
Der arbejdes på at lave en beboerkonference med fokus på den demente borger. Der er
pt. 11 ledige stillinger.
Svendebjerghave: Ældrerådet udtaler kritik om forholdene på Svendebjerghave. Der er for
meget ”opbevaring” og for lidt genoptræning.
Søvangsgården: se. pkt. 3.
Hjemmeboende borgere: se pkt. 3

Aktivitetscenteret: Der afholdes teamsmøde d. 06-04-21.
Lokalrådene:
Risbjerg: ingen afholdt møder siden sidst.
Strandmarken: Ingen afholdte møde siden sidst.
Avedøre: Ingen afholdte møde siden sidst.
Øvrige:
Regionsrådet: Der er ikke fastsat datoer endnu.
Det Frivillige ældrearbejde: Opstart af kontor udsat.
Vestegnens Ældrerådstræf: Det er udsat til 2021. Vi afventer info.
Punkt 5.: Kommende aktiviteter
Kontaktmøder (var på dagsorden på sidste møde):
Der er intet nyt siden sidste møde.
Dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget (var på dagsorden på sidste møde):
Der er intet nyt siden sidste møde.
Punkt 6.: Informationsudvalget
Næste blad udkommer ca. 1. juni og redaktionsudvalget er nået langt.
Der blev startet tidligt på planlægningen og bladet er artikelmæssigt fuldt optaget.
I næste blad er der fokus på akutteamet og så begyndes der så småt at gøres klar til
artikler om Ældrerådsvalget til november.
Der er tilknyttet ny fotograf til Ældreråds Bladet.
Der overvejes om oktober-nummeret skal udvides, så der også er plads til hæfte om
Ældrerådets valg.
Punkt 7.: Økonomi
Der er udbetalt til lokalrådene.
Økonomien for 2021 blev gennemgået.
Punkt 8.: Høringssvar
Høring om udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen
Høring i de kommunale Ældre- og Handicapråd (9.april)
Generelt ønsker Ældrerådet en tilbagemelding på høringssvar.
Punkt 9.: Eventuelt
Ældrerådet har drøftet arbejdsforholdene for chauffører for Nemlig.com og Intervare og
finder dem dybt kritisabelt. Som kommune bør det overvejes om Intervare kan anbefales
indtil at ordnede forhold for chauffører er gennemført.
Akutteam er rosværdig og velfungerende.

Punkt 10.: Vagter
April:
8. Vivi
15. Grethe
22. Marianne
29. Vivi
Maj:
6. Grethe
13. Kristi Himmelfartsdag
20. Vivi
27. Jørgen
Juni:
3. Marianne
10. Christian
17. Bent
24. Grethe

Sommerferie

