ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af møde med Pensionistorganisationerne i Hvidovre onsdag den 8. november 2006
Deltagere:

Hvidovre Senior Motion
Pensionistforeningen Nordlyset
Rosenhøj Aktive Seniorer
Bredalsparkens Seniorklub
Værestedet VIR, Rebæk Søpark
Pensionistforeningen, Friheden
Ældre Sagen i Hvidovre
Hvidovre Lokalhistorisk Forening
Ældrerådet

Afbud:

Hvidovre Pensionistforening
Pensionistforeningen Keglerne
Avedøre Venskabskreds

Pkt. 1 Velkomst og præsentation
Ældrerådets formand, Flemming Cramer-Larsen bød velkommen til mødet, et længe næret ønske
fra Ældrerådets side. Vi håber vi kan bruge det til at orientere hinanden og drøfte emner f fælles
interesse i ældrearbejdet i Hvidovre.
Vi har sendt invitationen til de organisationer, som er registreret som modtagere af tilskud fra
socialforvaltningen efter medlemstal, men invitationen er også bragt i Hvidovre Avis, idet vi vidste,
at der var flere organiserede pensionistforeninger/klubber i Hvidovre.
Flemming foreslog, at man startede med en præsentationsrunde, og de fremmødte repræsentanter
præsenterede sig selv og den forening/klub, som de repræsenterede.
Pkt. 2 Ældrerådets virksomhed
Herefter delte Flemming et bilag ud, der beskrev Ældrerådets etablering og opgaver. Det fremgik
heraf, at der er tre hovedopgaver nemlig: Høringssvar, Information og Bindeled.
Ældrerådets næstformand Grete Hagedorn gennemgik herefter Ældrerådets virksomhed.
Høringssvar er en tidskrævende opgave, idet loven foreskriver, at kommunalbestyrelsen ikke må
behandle sager, der berører de ældre borgere i kommunen, uden at Ældrerådet har haft sagen til
udtalelse,
Information og bindeled udgør også en stor del af Ældrerådets arbejde, idet Ældrerådet ifølge loven
skal sikre kommunikationen mellem borgerne og kommunalbestyrelsen. Dette sker bl.a. ved, at
Ældrerådet udgiver et blad ”Ældrerådet orienterer”, hvor borgerne orienteres både om de sager, der
har været til høring og de aktiviteter, som Ældrerådet er med i ofte sammen med Det Frivillige
Ældrearbejde.
Pkt. 3 Det Frivillige Ældrearbejde
Formanden for Det Frivillige Ældrearbejde, Ingolf Christiansen tog derefter over og fortalte om de
mange forskellige opgaver De Frivillige tager sig af. Mottoet hedder ”Ældre hjælper ældre” og det
rummer mange forskellige opgaver. De mest kendte er nok Nytårsfesterne, Skovturene,
Safaribussen og Søndagscafeen. Der udover har de også et frivilligt håndværkerteam, der hjælper de
ældre med de småting, der i hverdagen kan forekomme uoverkommeligt for en ældre. Problemer
som at hænge et billede op, skifte en pakning, rense tagrenden, skifte glimtænder, skifte pærer i
køleskabet og meget meget mere.
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Den seneste opgave, som de frivillige har påtaget sig, er at hjælpe modtagere af mad fra
Krogstenshave med at udfylde bestillingssedlerne. Der kan være navne, man ikke kender eller ikke
kan læse, her kommer så de frivillige ind. De kører ud til den enkelte og hjælper med at få
månedsplanen udfyldt korrekt.
Det Frivillige Ældrearbejde har også et rådgivningsteam, hvor man kan få vejledning om en lang
række problemer som arv, testamente, pension og sociale problemer. Man kan træffe dem den 2. og
4. torsdag i måneden kl. 13 – 15.
Ingolf omdelte Det Frivillige Ældrearbejdes nye brochure, der nærmere omtaler arbejdet, og omtalte
endelig næste års nytårsfester, hvor der er truffet aftale med Bjørn og Okay samt Dræsinebanden.
Pkt. 4 Klarlæggelse af fælles problemer
Flemming fortalte indledningsvis, at der havde været møde mellem Ældreråd og Ældre Sagen om
problemer med levering af medicin i dosispakker. Man var utryg ved, at der manglede en
sygeplejerske i forløbet. Indkøbsordningen havde også givet en række problemer, men Ældrerådet
ville tage sagerne på dagsordenen til deres møde med Socialudvalget.
Flemming understregede vigtigheden af, at der var en gensidig orientering, hvis der opstod
problemer, var det vigtigt at Ældrerådet blev orienteret, idet Ældrerådet i mange tilfælde havde
større mulighed for at rejse problemerne på rette sted.
Der blev givet udtryk for, at man også gerne ville have orientering i den enkelte forening om, hvad
Ældrerådet behandlede. Flemming svarede, at f.eks. høringssvar er fortrolige indtil de har været
behandlet i Socialudvalget eller Kommunalbestyrelsen.
Det blev aftalt, at alle interesserede kunne aflevere deres e-mail adresse til sekretæren, Birthe
Mingon, der så satte den på udsendelseslisten. På den måde kan alle få referatet fra Ældrerådets
møder umiddelbart efter at mødet er holdt. Endvidere blev det aftalt, at Ældrerådet tager initiativ til
at udarbejde en fælles folder med oplysninger om de enkelte foreninger.
Der blev drøftet mulighederne for at få tilskud til det arbejde, der foregår i pensionistforeningerne,
og Flemming gav tilsagn om, at der ville blive udsendt en redegørelse for de forskellige
tilskudsordninger.
Der er også problemer med HUR aktiviteter. Det er svært af få en aftale, der kan bruges, idet de ofte
kommer 1½ time før aftalt tid og i den anden ende bliver man ofte hentet 1½ time senere. Det giver
problemer i forhold til de aktiviteter den enkelte gerne vil deltage i, idet lokaliteterne sjældent er til
rådighed så lang tid udover den bestilte tid.
Endelig blev der rejst et problem med belysning specielt ved stoppesteder. Ligesom der manglede
lys ved fodgængerfelterne på Hvidovrevej ved Føtex og Netto.
Dette problem blev givet videre til Ældrerådets trafik- og byggeudvalg.
Der var enighed om, at fortsætte med at afholde møder i denne kreds. Det blev aftalt, at der skal
holdes halvårlige møder onsdage kl. 10 – 14.
Flemming sluttede mødet og takkede deltagerne for et godt møde og glædede sig til næste møde.

