ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 27. september 2006 kl. 10.00
Til stede: Flemming Cramer, Marianne Thode, Grete Jensen, Birthe Mingon, Betina Engelhardt.
Afbud fra Grete Hagedorn, Anker Hugger og Tommy Gjøl
Pkt. 1

Referat fra møde den 30. august 2006
intet

Pkt. 2

Postliste, vedlægges dagsordenen
Flemming oplyste, at indholdet af postlisten ligger i dueslaget indtil næste møde.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
Der er kommet bestillingsliste fra kommunen på lommekalendere.
Der er nogle problemer med bruger-pårørenderådenes repræsentation. Der skal meldes
afbud, og suppleanten skal underrettes.
Det er også vigtigt, at der meldes afbud til Klagerådsmøderne, så stedfortræderen
bliver indkaldt.

Pkt. 4

Orientering
- Ældrerådssammenslutningen. Der har været møde i sidste uge, hvor man bl.a.
drøftede det nye Regionsældreråd. Møderne vil blive holdt på skift i Hillerød og
Glostrup.
Ældresagen. Flemming har været inviteret til et møde om depressionsformer hos
ældre. Det var et godt møde med både den medicinske og menneskelige side.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Der er møde i Strandmarkshave den 4. oktober.
Flemming har været til bestyrelsesmøde i Søvangsgården.
Flemming har været til bruger-pårørenderådsmøde på Svendebjerghave. Man er
meget optaget af de kommende ændringer, idet der er boliger, der skal overgå til
aflastningspladser.og flytning på grund af den kommende renovering.
- Aktivitetscenter
Lokalrådet i Nord holder cafe-eftermiddag den 24. oktober i Aktivitetscentret.
Aktivitetscentret er kommet godt i gang med den nye leder, og personalesituationen er
stabil.
- Safaribussen
Kører godt med mange deltagere.

Pkt. 5

Orientering fra forvaltningen.
Forvaltningen indstiller til Socialudvalget at de tager stilling til, om kredsen til
ansøgere til § 65 midlerne skal udvides.

ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Ældrerådet vil få sagen til høring. Svar skal være forvaltningen i hænde den 25.
oktober. Der kommer også en sag med status over Klagerådssager. Endelig kommer
der en sag til høring om udbudsmateriale vedr. hjælpemidler med deadline 8.11.
Der afholdes ekstraaordinært Ældrerådsmøde om høringssvar den 23. oktober kl. 10.
Det blev besluttet som en forsøgsordning at udsende materialet til høringssvar via
mail. Ordningen evalueres på mødet i januar. Bilagene vil fortsat ligge i Huset.
Grete Jensen får akterne sendt via almindelig post.
Pkt. 6
.

Administrative beslutninger
- Forslag til Forretningsorden for Ældrerådet. Omdelt på møde den 30. august
Forslaget blev godkendt med få ændringer. Det renskrives og underskrives.
- Forslag til Vedtægter for Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark. Papirudgave
fordelt i reolen. Ældre Ældrerådet har ingen bemærkninger til forslaget
- Tilrettelæggelse af Plenarmøde 31. okt. Kl. 10
- Tilrettelæggelse af møde 26. okt. Kl. 10 med medl. og suppl. i Bruger-/pårørenderåd
- Tilrettelæggelse af møde 8. nov. Kl. 10 med repræsentanter fra pensionistforeninger
og Ældresagen
Flemming har udarbejdet forslag til dagsorden samt ansvarlige. Flemming gennemgik
forslaget og det blev drøftet. Det renskrevne forslag udsendes til de ansvarlige.
Flemming sender invitationer ud og melder tilbage om antal deltagere.

Pkt. 7

Huset, status og aktiviteter
Der arbejdes med en status over økonomien. Flemming orienterede om det foreløbige
regnskab for reception og åbent hus.
Der er truffet aftale med Det Frivillige Ældrearbejde om kompetence i forbindelse
med den daglige drift. Der er nedsat et kontaktudvalg. Der er sagt ja til, at demensgruppen og SOSUs seniorklub kan holde møder i lokalet. Der aftales en husorden.

Pkt. 8

Første nr. af Ældrerådet orienterer
Bladet er i tryk og forventes færdigt den 2. oktober. Der gives besked til lokalrådsformændene, når bladet er klar, så det kan fordeles efter de hidtil gældende kriterier.
Birthe orienterede om arbejdet med ældrerådets hjemmeside, der udarbejdes i samarbejde med kommunen.

Pkt. 9

Høringer
- nr. 20, Rapport om afdækning af demensområdet i Hvidovre kommune
- nr. 21, Kontraktstyring, mål 2007

Pkt. 10

Økonomi, resultatopgørelse for perioden 1. jan. - 5. maj 2006. Papirudgave fordelt i
fordelt i reolen
Flemming redegjorde for status, idet der er nogle enkelte hængepartier i forhold til
kommunen.

Pkt. 9

Eventuelt
Der er kommet invitation til Keglernes billardturnering den 18.10. Ældrerådet stiller
med et hold med Birthe som holdleder. Endvidere deltager Stig Petersen og Tommy
Nielsen.

