ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 25.oktober 2006 kl. 10.00
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne
Thode, Tommy Gjøl og Birthe Mingon (referent)
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3

Referat fra møde den 27. september 2006
Taget til efterretning
Postliste, vedlægges dagsordenen
Flemming orienterede kort om punkterne, der blev taget til efterretning
Meddelelser fra formanden
Flemming har modtaget to tilsynsrapporter hhv. Søvangsgården og Danske Handelsrejsende. Senere skal der afgives et høringssvar om alle plejehjemmene.
Der har været holdt et møde med ÆldreSagen og Det Frivillige Ældrearbejde
om indkøbsordningen, bl.a. i set i lyset af den halve million, der er afsat i næste års
budget. Der var drøftet forskellige problemstillinger i forbindelse med ordningen.
Medicinordningen blev også drøftet, og ÆldreSagen tager det juridiske aspekt op.
Flemming omtalte budgetforliget, hvor der er taget hensyn til flere af Ælrerådets
bemærkninger, ligesom taksterne på Ældreområdet stort set er uændrede.
Flemming har modtaget en indbydelse til en temaaften om demens.

Pkt. 5

Orientering
- Amtsældrerådssammenslutningen.
Der har været møde i amtsældrerådet den 10. oktober 2006.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Nord har haft cafeeftermiddag i Aktivitetscentret, hvor der blev orienteret om
Ældrerådets arbejde, der havde været 46 deltagere, og det var et positivt møde.
Aktivitetscenteret.
Der er generalforsamling fredag den 27. oktober.
Safaribussen
Der er guidemøde den 27. november kl. 10 i Huset
- Vaccinationer afviklet i oktober 2006
Influenzavaccinationerne havde været en succes med 1665 vaccinationer. Forløbet
blev drøftet.
Administrative beslutninger
- Forslag til Forretningsorden for Ældrerådet. Godkendt med rettelser på møde den
27. september 2006. Kopier omdeles på plenarmødet den 31. oktober 2006
- Vedtægter for Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, forslag til kontingent
Hvidovres kontingent bliver 5.500 kr.
- Tilrettelæggelse af Plenarmøde 31. okt. kl. 10
Der er modtaget 3 afbud, og vi regner med ca. 30 deltagere. Flemming har talt
med Inger Lange, og der tager nogle ekstra eksemplarer af rapporten med.
Flemming gennemgik i korte træk sit indlæg på mødet.
- Tilrettelæggelse af møde 26. okt. kl. 10 med medlemmer og suppleanter. i bruger/pårørenderåd. Flemming vil tale om plejehjemsbyggeri og omdeler notat om
status for venteliste. Der udarbejdes status over spørgsmål og eventuelle problemstillinger.
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Tilrettelæggelse af møde 8. nov. kl. 10 med repr. fra pensionistforeninger og
Ældresagen.
Der lægges op til en drøftelse af fælles emner med henblik på en fælles
holdning.
Tilrettelæggelse af møde 5. december 2006 kl. 17.30 med socialudvalget
Mødet holdes i Huset, og der bydes på smørrebrød. Vi stiller forslag til dagsordenen om udmøntning af den ½ million, forebyggende hjemmebesøg, dato
for plejehjemsbyggeri, medicinsygeplejersker og sundhedscenter. Flemming
skriver til forvaltningen.
Nytårshilsener
Hvert år har Ældrerådet sendt hilsner ud. Birthe udarbejder forslag til nytårskort.

Pkt. 6

Huset, status og aktiviteter
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale. Når den er underskrevet, vil den blive delt ud.
Der er blevet sat gelænder op ved bagdør samt ved nedgang på siden af huset.
Husorden og bordopstilling er hængt op i fælleslokalet. Det afsluttende malerarbejde
forventes afsluttet inden for rimelig tid.

Pkt. 7

Ældrerådet Orienterer
- økonomi, herunder beslutning om brug af annoncer
Vi har ikke fået specielt tilskud til bladet i forbindelse med budgettet. Der var
enighed om at satse på 3 numre om året. Det blev besluttet at sætte annoncer i.
Tommy accepterede at overtage dette arbejde.
- Nyt medlem af Informationsudvalget
Tommy bliver nyt medlem af udvalget.
Høringer
- nr. 22, Status over klagerådssager, fremlægges til godkendelse
- nr. 23, Støtte til pensionistforeninger efter § 65, fremlægges til godkendelse
Svarene er sendt til forvaltningen.
Økonomi
Anker oplyste, at der pr. dato er 26.000 kr. Budgettet for resten af året blev drøftet.
Eventuelt
Flemming og Tommy har aftalt, at Tommy nærlæser lokalplaner, der kommer til
høring og kommer med eventuelle bemærkninger. Planerne nævnes på postlisten.
Anker rejste spørgsmålet om reparation af fortove. Det gav anledning til en generel
drøftelse af trafikspørgsmål. Anker indkalder trafikudvalget for nærmere drøftelse.
Ekstraordinære møder indkaldes fortrinsvis mandag, tirsdag og torsdag kl. 13.
Der blev nævnt en forespørgsel om brug af Ll. Friheden i formiddagstimerne for
møder for pensionister i området. Flemming oplyste, at lokalrådene kan få tilskud
til lokale arrangementer fra Ældrerådet.

Pkt. 8

Pkt. 9
Pkt. 10

