ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Plenarmøde med lokalrådene og Det Frivillige ældrearbejde
Møde den 31. oktober 2006 kl. 10 i Huset, Hvidovrevej 253 B
Deltagere:
Ældrerådet: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne
Thode, Tommy Gjøl, Birthe Mingon
Lokalråd Avedøre: Poul Petersen, Vilhelm Nygaard, Ove Flor Johansen, Niels Chr. Nielsen, Bent
Aarrebo Petersen, Villy Vagner Jørgensen, Karen Margrethe Blichfeldt, Karen Torp
Lokalråd Nord: Poul Christiansen, Karen Eskesen
Lokalråd Risbjerg: Edith Lind, Inge Søby, Lilian Sterup, Tommy Nielsen, Ole Schjødt
Lokalråd Strandmarken: Anni Larsen, Peter Lougart
Det Frivillige Ældrearbejde: Ingolf Christiansen
Afdækning af demensområdet i Hvidovre
Hvidovre Kommunes demenskoordinator, Inger Lange redegjorde for status ud fra den rapport hun
har været med til at udarbejde. Rapporten kan bestilles via e-mail på inl@hvidovre.dk
Yderligere oplysning om demens på www.demensnet.dk
Der arbejdes videre med et tilbud om kursus for Ældreråd og lokalråd.
Redegørelse for ældrerådets virksomhed
Formanden Flemming Cramer-Larsen.
Uddelt bilag om Høringssvar, Demens, Plejehjem, Venteliste, Hjemmepleje, Ældrevelværd
Informationsvirksomhed, Ældresagen og lokale pensionistforeninger, Styringsredskaber.
Emnerne blev uddybet
Uddelt bilag til aktivitetsudvidelsesforslag nr. 5 – Pladsgaranti for plejeboliger.
.
Efterfølgende blev der stillet uddybende spørgsmål til Flemmings redegørelse.
Der var bl.a. en debat om de pædagogiske måltider på plejehjemmene, og det blev foreslået, at
Ældrerådet i samarbejde med andre Ældreråd rejser problematikken.
Sundhedspolitik og Sundhedscenter i Hvidovre
Grete Hagedorn fortalte om den nye lovgivning og kommunernes nye pligter på området, specielt
om opgaverne for Sundhedscentrene, og understregede det vigtige i, at Ældrerådet søger indflydelse
på de kommende opgaver. Hvidovre kommune har ansat en chef for Hvidovre Kommunes
Sundhedscenter, der får til huse i den bygning på Høvedstensvej, hvor Teknisk Forvaltning hidtil
har været. Grete fortalte om Sundhedscentret i Skanderborg, som nu har eksisteret i nogle år i et
gammelt hospital. Grete fortalte om de tilbud, der er der.
Grete orienterede om indholdet af et møde, der havde været afholdt om den nye Sundhedslov. I den
efterfølgende debat blev det bl.a. understreget, at det også er vigtigt, at man via Regionsældreråd får
indflydelse på hospitalerne

ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Efterfølgende oplyste Flemming, at der var kommet en henvendelse fra Lægerne om en ekstra
vaccinationsdag. Der var enighed om at tage imod tilbuddet og holde det i Huset.
Beretning fra Det Frivillige Ældrearbejde
Ingolf Christensen orienterede om Huset og det kontaktudvalg, der er nedsat med 4 fra Det
Frivillige Ældrearbejde og 4 fra Ældrerådet. Samarbejdsaftalen vil blive udleveret, når den er
underskrevet.
Det Frivillige Ældrearbejde står bl.a. for Cafe eftermiddage, som holdes den første søndag i
måneden i vinterhalvåret. Der planlægges også med 2 nytårsfester i begyndelsen af det nye år.
Ingolf efterlyste frivillige til at hjælpe med det afsluttende malerarbejde og til færdiggørelse af
køkkenet.
Det Frivillige Ældrearbejde har fået en ny opgave, idet de hjælper ældre, der får mad fra
Krogstenshave, og som ikke selv er i stand til at udfylde blanketterne, hvor de skal vælge de retter,
som de gerne vil have.
Der hjælpes også med mange småarbejder, som man ikke kan få en håndværker til, f.eks. at skifte
pærer i lamper og glimtænder til lysstofrør.
Ingolf fortalte om de arrangementer, der arbejdes med herunder foredragsemner.
Beretning fra lokalrådene og debat
Lokalråd Strandmark har haft nogle startproblemer på grund af personlige problemer, men den 13.
november holdes et møde for at konstituere sig.
Lokalråd Avedøre er et stort lokalråd, og da de ikke har repræsentation i Ældrerådet kræver det lidt
ekstra. Der har været 3 ordinære møder, der har været besøg på plejehjem og de har haft en stand på
Kultur- og Fritidsmessen, der var godt besøgt, men der er stadig et stort problem med forveksling
mellem Ældrerådet og ÆldreSagen. Der arbejdes også på at arrangere Byens Talerstol i løbet af
foråret.
Spørgsmålet om navneforveksling medførte en længere debat om navnet og om åbningstiden. Der
blev også foreslået at annoncere om åbningstiden under Det sker i Hvidovre i avisen.
Flemming lovede at tage profileringen op.
Lokalråd Nord har arrangeret cafeeftermiddag i Aktivitetscentret, der havde været 46 deltagere, og
det havde været et godt arrangement, hvor der også havde været lejlighed til at fortælle om
Ældrerådets arbejde.
Lokalråd Risbjerg har holdt 3 møder, og der arbejdes med Byens Talerstol med Sundhedscentret
som emne med den nye chef som oplægsholder.
Som afslutning på dagen fortalte Flemming om status for Huset, om fordeling af opgaver og
samarbejdsaftalen. Der blev delt et bilag rundt om status og behov for assistance pr. 31. oktober
2006. Flemming orienterede også om økonomien omkring istandsættelse af HUSET.
Tommy N orienterede om, at Hvidovre Kunstforening har tilbudt at hænge billeder op. Det var der
enighed om, at det var en god ide.
Ref.: Birthe Mingon

