Referat af konstituerende møde i Ældrerådet

Referat
Hvidovre Kommune

Dato

05-05-2006

Sted

Pavillionen kl. 10.00

Deltagere

Tommy Gjøl (ÆR), Marianne Thode (ÆR), Grethe
Hagedorn (ÆR), Flemming Cramer-Larsen (ÆR),
Grete Jensen (ÆR), Birthe Mingon (ÆR), Anker
Juhl Hugger(ÆR), Karen-Margrethe Blichfeldt
(mødeindkalder, afg. Formand.), Betina
Engelhardt Rasmussen (Ældre- og
Handicapkonsulent)

Referent:

Betina Engelhardt Rasmussen

Næste møde

19. maj kl. 17.00

KMB indledte mødet med velkomst til det nyvalgte Ældreråd. Kort beretning
om Ældrerådets arbejde. Herefter blev der afholdt valg til formandsposten.
Valg af Formand.
AJH anbefaler FCL som Formand. FCL stiller op til Formandsposten
TG stiller op til Formandsposten. BM. Støtter op om TG’s opstilling.
FLC og TG modtager gerne valg som Formand, hvis de bliver valgt.
Der afgives 7 skriftlige stemmer. FLC fik 4 stemmer, TG fik 3 stemmer.
Flemming Cramer-Larsen valgt som Formand for Ældrerådet.
Valg af Næstformand.
AJH foreslår GH som næstformand.
B.M. foreslår TG som næstformand.
GH og TG modtager gerne valg som næstformand, hvis de bliver valgt.
Der afgives 7 skriftlige stemmer. GH fik 5 stemmer, TG fik 2 stemmer
Grethe Hagedorn valgt som Næstformand.
Valg af sekretær.
BM foreslået som sekretær. BM modtager gerne posten.
Birthe Mingon valgt som sekretær.
Valg af kasserer.
AJH foreslået som kasser. AJH modtager gerne posten.
Anker Juhl Hugger valgt som kasser.
Møderække
Det vedtages, at Ældrerådet holder sine møder sidste onsdag i hver måned
kl. 10.00
Der afholdes ekstraordinært møde i Ældrerådet d. 19. maj kl. 17.00 hvor
resten af posterne i Ældrerådet besættes.
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Evt.
Der uddeles kopi af Ældrerådets Vedtægter og samarbejdsaftale med
Hvidovre kommune.
Herefter uddeles høringssag vedr. ældreboliger ved Langkildevej og der
orienteres om at bilagsmaterialet afleveres i et trykt eksemplar til
Ældrerådet, da det er et meget omfattende materiale, som kræver
specieltrykning.
TG. Orienterer om at han er inhabil i sagen der er sendt til høring, da han
sidder i Hvidovrebo som har et projekt med.
Det vedtages, at TG ikke deltager i høringsprocessen på denne sag.

