ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde tirsdag den 4. juli 2006 kl. 9.00.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Marianne Thode, Tommy
Gjøll, Grete Jensen, Birthe Mingon (referent). Sektorchef Anne Møbius deltog under pkt. 1.
Pkt. 1

Socialforvaltningens oplæg til budget 2007 v. sektorchef Anne Møbius
Anne orienterede om status for Aktivitetscentret i Hvidovregade.
Budgetoplægget er ikke færdigredigeret, idet det er meget afhængig af de nye tiltag,
der kommer som følge af kommunalreformen. Der er lovgivet om, at der skal være
pladsgaranti fra år 2009, medens kommunens beregninger byggede på en pladsgaranti
i 2013. Forvaltningen arbejder på et ajourført notat om ældreboliger.
Der er et stort underskud på kørsel til daghjem, efter at det har været i udbud. Betaling
til andre kommuner er også en stigende konto, efter at der er blevet frit valg mellem
kommunerne. Dosispakkemedicin er et problem at få gennemført, idet lægerne ikke er
positive over for forslaget. Anne gennemgik opbygningen af plejehjem med aktiviteter
og normeringer. Forvaltningen sender det nye notat om strukturen. Socialudvalget har
førstebehandling den 15. august. Ældrerådet modtager budgetforslaget i uge 30, og
Ældrerådets høringssvar skal være i forvaltningen den 7. august. Der er aftalt
budgetmøde med socialudvalg og Ældrerådet den 9. august kl. 15. Der aftales infodag
i socialforvaltningen den 5. oktober kl. 9
Ældrerådets medlemmer ser tidligere oplæg og svar vedr. budget 2006 igennem, og
senest fredag den 7. juli gives besked til Flemming om, hvilke områder/emner, den
enkelte er interesseret i at sætte sig ind i forbindelse med budgetoplæg.
Anker og Birthe sætter sig sammen og skriver en sammensætning af tilbud på bladet
”Nyt fra Ældrerådet”.
Næste ordinære møde med socialudvalget er den 5. december 2006 kl. 17.30.

.
Pkt. 2

Valg af mødeleder
Fremover udgår dette punkt, idet der er enighed om at næstformanden, Grete
Hagedorn er mødeleder med Tommy Gjøll som suppleant.
Pkt. 3.
Meddelelser fra formanden
Formanden havde en velkomsthilsen til det nye ældreråd fra socialudvalgsformand Helle
Adelborg.
Mødeplan for pårørendegruppe til personer med demens. 11. maj 2006
Gruppen mødes en gang om måneden i Huset.
-

Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. juni 2006
ingen bemærkninger

-

Referat fra Socialudvalgets møde 13. juni 2006
Flemming nævnte hele området om sundhed og genoptræning, hvor Ældrerådet
har givet høringssvar. Flemming sørger for at det bilag, der er nævnt i referatet
hvor alle høringssvar er opstillet skematisk. Vi bør også være mere med i arbejdet
med at opsøge diabetes 2

-

Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark skr. af 19. juni 2006
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- Referat fra repræsentantskabsmøde
Der er omtalt en temadag vedrørende klagerådsarbejdet. Når der kommer et tilbud,
skal vi være opmærksomme på det. Det giver et godt indblik i arbejdet.
- Spørgeskema om ældreråd og nærdemokrati
Flemming har udfyldt skemaet og returneret det.
-

Lokalrådet fra Avedøre skr. af 6. juni 2006
- Forslag til nyt navn til Danske Handelsrejsendes Plejehjem
Der går ”rygter” om, at det måske bliver solgt, men der er ingen reelle planer om
plejehjemmets fremtid.
- Ældrerådets besvarelse
Flemming har svaret lokalrådet og takket for deres initiativ

-

Invitation fra Socialdemokratiet til en sundhedskonference den 19. august
Der var enighed om, at den enkelte kan tilmelde sig personligt.
De fleste af Ældrerådet har deltaget i et besøg den 3.07.06 hos Intervare i Rødovre,
der formidler dagligvarer til visiterede medborgere. Det var en informativ
information og
rundvisning. Det almindelige indtryk var, at Intervare har styr på tingene, at deres
varer bliver opbevaret korrekt, og at det er helt friske varer. Især grøntsagerne
imponerede. Alt i alt et betryggende besøg.

Pkt. 4.

Orientering
- Lokalråd og udvalg, herunder fordeling af poster
Samtlige udvalgsposter er nu på plads, og de berørte er orienteret. Det er også aftalt, at
suppleanterne deltager i møderne.
Flemming orienterede om indvielsen af de nye lokaler på Søvangsgården. Anker har
været til bruger/pårørende møde på Søvangsgården. Tommy har været på Danske
Handelsrejsendes Plejehjem. Grete H har været på Krogstenshave og bemærkede de
nye bygninger, der var utrolig flotte. Der var en del turbulens omkring den nye
struktur. Ældrerådet vil gerne have en rundvisning på plejehjemmet.
Invitation fra Vestegnens Ældreråd til tirsdag den 29. august. Flemming, Tommy og
Birthe deltager.
- Aktivitetscentret
Anker refererede fra Aktivitetscentret og de reaktioner, der havde været på den sag,
der er opstået. Brugerrådet drøfter sagen, når forholdene er afklaret.
-

Pkt. 5.

Safaribussen
Bussen kører som hidtil og der er udarbejdet køreplan for 2. halvår

Administrative beslutninger
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- Forretningsorden for Ældrerådet
Udsættes til næste møde
- Aktivitetsoversigt
Omdelt på mødet.
- Udsendelse af referat
- Referatet sendes fremover til alle lokalrådsmedlemmer samtidig med ældrerådets
medlemmer modtager det. Ældresagens formand samt Ældresagens social- og
sundhedspolitiske udvalg får ligeledes referatet tilsendt.
Pkt. 6.

Henvendelse fra Det Frivillige Ældrearbejde om nedsættelse af kontaktudvalg
Flemming orienterede om henvendelsen, idet samarbejdet nu også kommer til at
omfatte husets drift.
Ældrerådet ønsker sagen behandlet på plenarmødet den 11. oktober og Husets
styring varetages af styringsgruppen indtil da.

Pkt. 7.

Status vedrørende nyt domicil
Facadeskiltning er forelagt som forslag. Skal nu godkendes af flere instanser. Der har
været foretaget slutrengøring, men der mangler stadig lidt malerarbejde. Flemming og
Anker har lagt moderat pres på at få færdiggjort Huset.
- Flytteforberedelser
Indflytningen ligger fast – den 11. juli. Der er etableret telefon. Mandag den 11. juli
mødes frivillige og pakker til flytningen. Der er møde i styringsgruppen den 5.07.

Pkt. 8.

Nyt fra Ældrerådet
Drøftelse af økonomi og format. Fotograf. (kort snak om ønsker og muligheder)
Birthe og Anker udarbejder oversigt over de indkomne, økonomiske tilbud vedrørende
omslag til bladet. Marianne vil gerne fotografere til bladet og Tommy supplerer. Bl.a.
skal det nye Ældreråd fotograferes.

Pkt. 9.

Høringer
Høringssvar vedr. budget 2007 er afsendt 31.05.

Pkt. 10.

Pkt. 11.

Kommende arrangementer
- Reception den 17. august i Huset
- Plenarmøde den 11. oktober kl. 10.00. Tilrettelægges på næste møde
- Budgetmøde på Risbjerggård mellem KB’s 1. og 2. behandling. Flemming forsøger
at indpasse det som et aftenmøde en tirsdag primo oktober.
- Møde med repræsentanter i beboer-/pårørenderåd bliver torsdag den 26. november kl.
10. Møde for repræsentanter og suppleanter
- Forslag til møde med Pensionistklubber mfl. Fastsat til onsdag den 8. november
kl. 10
Eventuelt
Mappe med vedtægter m.v. samles og vil ligge i Huset i det nye kontor.
Infoskrivelse ca. hvert kvartal.
Anker informerede om ”Bøgeskoven” som evt. udflugtsmål.
Grete H forelagde spørgeskemaer til lokalkomiteerne fra et plejehjem.
Næste ordinære møde sidste onsdag i august (30.08.06)

