ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådsmøde onsdag den 31. maj 2006 kl. 10.00 i Pavillonen, Hvidovrevej 243 med
følgende dagsorden:
Afbud Grete Hagedorn, Betina Engelhardt Rasmussen
Pkt. 1
Pkt. 2

Valg af mødeleder
Tommy Gjøll blev valgt
Meddelelser fra formanden
Meddelelser udsendt pr. e-mail, og Flemming kommenterede kort de enkelte bilag,
idet de fleste var overleveringer fra tidligere Ældreråd.
Ældrerådet har modtaget en henvendelse fra en borger om eventuelle fremtidige
besparelser på hjemmeplejen og den ændrede indkøbsordning. Flemming har
udarbejdet forslag til besvarelse, der blev godkendt.

Pkt. 3

Orientering
- Lokalråd og udvalg herunder fordeling af poster
- Klagerådet har sit første møde den 26. juni 2006 kl. 8.30 (sidste mandag i
måneden). Plejehjemmene og diverse udvalg har fået besked om udpegningerne.
- Flemming orienterede om arbejdet i bruger-pårørenderådene. Det blev foreslået, at
medlemmer og suppleanter holder et møde om arbejdet.
- Det frivillige Ældrearbejde. Skovturene slutter i morgen, og det er gået godt. Der
er modtaget henvendelse om næste års skovtur. Henvendelsen undersøges
nærmere.
- Safaribussen. Bussen kører stadig og kører under ledelse af Edith og Freddy Lind..
Den økonomiske side styres af det frivillige Ældrearbejde.

Pkt. 4

Administrative beslutninger
- Forretningsorden for Ældrerådet. Den tidligere forretningsorden blev uddelt.
Behandles på næste møde.
- Regulativ for lokalråd (se medsendte bilag) blev godkendt og udsendes til
lokalrådene for til underskrift.
- Økonomiske retningslinjer for Ældrerådet (uddelt på konstituerende møde)
Retningslinjerne blev godkendt. Driftsregnskabet for perioden 1. januar – 5. maj
2006 tages til efterretning.
- Anvendelse af logo. Forslag til nyt brevpapiret blev godkendt.
- Aktivitetskalender, herunder planlagte arrangementer. Birthe udarbejder forslag til
oversigt. Det blev besluttet at holde et borgermøde om budgettet mellem første og
anden behandling af budgettet.

Pkt. 5

Status vedrørende nyt domicil
Flemming orienterede om status, og Ældrerådet besigtigede huset efter mødet.

Pkt. 6

IT-området Betina er syg, derfor udsættes drøftelserne til næste møde. Flemming
deltager i informationsudvalget. Birthe er formand for udvalget og indkalder til det
første møde.
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Pkt. 7

Høringer.
Der har været 3 høringer. Alle Ældrerådets medlemmer har fået kopi af svarene.
Flemming aftaler møde med socialforvaltningen.

Pkt. 8

Budget 2007. Ældrerådets udmelding.
Ældrerådet skal komme med en foreløbig udtalelse om budgettet. Udtalelsen er en
overordnet udtalelse. Flemming har udarbejdet et forslag og orienterede nærmere om
tidligere overvejelser og erfaringer på området. Plejehjemmene har givet udtryk for de
ændrede forhold i forbindelse med den nye lov om genoptræning, der kan medføre
huslejetab. Flemmings oplæg blev drøftet og med nogle få bemærkninger, blev man
enige om indholdet. Flemming renskriver udtalelsen og fremsender den til kommunen.
Den rundsendes til Ældrerådets medlemmer via mail.

Pkt. 9

Fastlæggelse af plenarmøde.
Det blev besluttet at afholde mødet den 11. oktober 2006 kl. 10.00 i Huset.

Pkt. 10

Næste møde.
Det blev besluttet at holde næste møde i forbindelse med det indledende budgetmøde.

Pkt. 11

Eventuelt.
Anker er formand for trafikudvalget og står for indkaldelse til møde. Program for årets
Kultur- og fritidsmesse i Avedøre Fritidscenter blev drøftet. Der var enighed om at
overlade arrangementet til Lokalrådet i Avedøre med Anker som Ældrerådets
kontaktperson.

Referat: Birthe Mingon
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Pkt. 8

Budget 2007, Ældrerådets udmelding. Budgetbehandlingen bliver på et
ekstraordinært møde

Pkt. 9

Fastlæggelse af plenarmøde

