ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 30. august 2006 kl. 10.00
Til stede: Flemming Cramer, Marianne Thode, Anker Hugger, Grete Jensen, Tommy Gjøll og
Birthe Mingon(referent)
Afbud: Grete Hagedorn.
Pkt. 1

Pkt. 2

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Institut for Kompetenceudvikling, Sundhedsjura
- Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, Temadage
Det er slået fast, at ÆR har ret til at udtale sig om lukkede dagsordenen.
Socialministeriet er af den opfattelse at en frist på 6 dage ikke overholder
bestemmelsen om rimelig tid.
- Hvidovre Kommune skr. af 5. juli 2006, Lokalplan 128
- Pensionisternes Samvirke skr. af 10. august 2006, Indbydelse til De Ældres Dag
- Hvidovre Kommune, Referat fra Ejendoms- og Arealudvalgets møde 14. aug.
- Hvidovre Kommune, Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 14. august
- Hvidovre Kommune, Referat fra Socialudvalgets budgetmøde 16. august
- Hvidovre Kommune, Dagsorden til Ejendoms- og Arealudvalg. møde 24. august
- Hvidovre Kommune skr. af 17. august 2006, afslag på ansøgning, Sundhedspulje
- Hvidovre Bibliotekernes 75-års jubilæum
- Danmarks Lægers Vaccinationsservice, skr. af 11. og 4. august, vaccinationer
- Styrelsen for Social Service skr. af 1. maj 2006, Forskningsprojekt DAISY
- Mail 20. august 2006 fra formanden for Socialudvalget, afslag på deltagelse i
borgermøde.
- Takkekort fra ældrekonsulent
Orientering
- Ældrerådssammenslutninger. Møde tirsdag den 28. august. Flemming deltog, og
de fleste kommuner var repræsenteret. Det var et godt inspirerende møde. Flere af
kommunerne har lokal bus, der kører rundt. På næste møde skal man drøfte
vedtægterne for det nye Regionsældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Der har ikke været møde i Strandmarken. Risbjerg har holdt møde den 14. august
Der blev foreslået at arrangere byens talerstol med Sundhedscentret som emne.
Lokalråd Nord er også i gang med planer om aktiviteter.
Lokalråd Avedøre er med på messen i Avedøre Fritidscenter. På deres møde blev
rejst spørgsmålet om handicapadgang til Huset.
- Der er udarbejdet en brugerundersøgelse i bruger-/pårørende regi. 212 kvinder og
106 mænd. 309 er tilfredse, 14 er mindre tilfredse.
Der har været møde i Søvangsgårdens bestyrelse, Flemming deltog..
- Aktivitetscenter. Der er ansat en ny leder, Liff Falhoff, og der har været holdt et
lille morgenmøde med Liff og brugerrådet.
- Safaribussen kører planmæssigt.
Administrative beslutninger
- Forretningsorden for Ældrerådet, Forslag var udsendt, revideret forslag omdelt.
Det drøftes på næste møde.
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Tilrettelæggelse af Plenarmøde 11. oktober, foreslås ændret på grund af vaccination
Plenarmødet flyttes til tirsdag den 31. oktober kl. 10. Mødet vil dreje sig om
- Gensidig orientering. Af emner vil det primært være plejehjem, hjemmepleje og
indkøbsordning, samt orientering fra lokalrådene.
Tilrettelæggelse af møde 26. oktober med medlemmer og suppleanter i Bruger/pårørenderåd.
- Der orienteres om medlemmernes pligter, kompetence og muligheder for
indflydelse. Der forventes en tilbagemelding fra repræsentanterne på mødet.
Der lægges op til et møde på ca. 2 timer. Flemming sender invitation ud.
Tilrettelæggelse af møde 8. november med repræsentanter fra pensionistforeninger og
Ældre Sagen
Flemming sender invitation ud. Formålet er at drøfte væsentlige fælles interesser
inden for ældreområde. Forslag til emner imødeses gerne.
Pkt. 4

Huset, opfølgning efter flytning. Reception og åbent hus var en stor oplevelse og der
kom mange mennesker. Det var en succes.
Der sættes ikke umiddelbart nye initiativer i gang før der er overblik over økonomien,
men der er en række ting, står på ønskeseddel. Der er nogle problemer med parkerings
forholdene, der skal drøftes med Dyrlægen. Byggetilladelse til skiltet er modtaget..
Det er aftalt med Det Frivillige Ældrearbejde med hensyn til nøgler, at medlemmerne
af Ældrerådet har en nøgle hver, og hver lokalråd har 2 nøgler. Ældrekonsulenten får
også en nøgle.

Pkt. 5

Nyt fra Ældrerådet, fortsat drøftelse og beslutning vedr. udgivelse. Birthe udarbejder
forslag til yderligere høringssvar. Mulighederne om økonomi undersøges og det
billigste tilbud bruges. Der afholdes infomøde den 11. september.

Pkt.6

Høringer
- nr. 16, Budget 2007, Arbejdsmarkedsudvalget
- nr. 17, Budget 2007, Socialudvalget
- nr. 18, Venteliste på ergoterapeuter i hjælpemiddelområdet
- nr. 19, Venteliste til plejehjem m. v.

Pkt.7

Eventuelt
Kassereren Anker Hugger oplyste, at der er 47.800 kr. i kassebeholdning.

