ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 29. november 2006 kl. 10.00

Pkt. 1

Referat fra møder den 25. oktober og 7. november 2006
Referaterne godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Sammenlægning af budgetter for plejeinstitutioner
Flemming orienterede om sagen, der er endnu ikke modtaget svar på Ældrerådets
henvendelse til økonomiudvalget.
- Henvendelse fra Ældresagens kontaktperson
Gurli Jensen vil gerne modtage Ældrerådets referat. Der var enighed om at sætte
hende på listen over personer, der modtager referatet.

Pkt. 4

-

Besøg af repræsentanter fra Oppegårds ældrecenter
Flemming og Ingolf fra Det Frivillige Ældrearbejde deltager i mødet med dem
den 229.11.06.

-

Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2007
Flemming oplyste, at omsorg nu bliver en del af kvalitetsstandarderne.

-

Uddeling af sundhedspris i Hvidovre
Prisen er uddelt til sygeplejerske Kirsten Stryhn

-

Møde om indkøbsordning og dosispakket medicin med Hvidovre Kommune
Mødet blev holdt den 23. november sammen med Ældre Sagen. Der er 10 sager i
indkøbsordningen, der endnu ikke er løst. De to chefer for indkøbsfirmaerne
deltog i mødet. Flemming skønner, at der er ca. 20 personer, der kan komme ind
under den nye ordning med ekstra hjælp.
Der er kommet flere bemærkninger om, at det kniber med informationen til de
ældre. Der arbejdes videre med opgaven om at informere bedre.

Orientering
- Ældrerådssammenslutninger
Flemming orienterede om sammensætningen af det nye regionsældreråd og
opgaverne, herunder samarbejdet med de enkelte kommuner.
-

Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Der forelå intet nyt under dette punkt.
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-

Aktivitetscenter
Ældrerådet har udpeget Holde Frandsen til brugerrådet. Anker orienterede om, at
Holde Frandsen ikke længere ønsker at være med. Flemming taler med ham.
Eventuel ny udpegning på næste møde i Ældrerådet.

-

Safaribussen
Michael Krøll, der har vognmandsbevillingen, har meddelt, at han stopper 1.
januar. Kommunen arbejder på en løsning, idet der skal findes en person, der har
de fornødne kurser for at kunne overtage vognmandsbevillingen.

Administrative beslutninger
- Opfølgning af møder, plenarmøde, medlemmer i bruger-/pårørenderåd og
pensionistforeninger
På plenarmødet var der ønske om et internt kursus om demens. Der arbejdes
videre med planen om at arrangere det med Inger Lange. De pædagogiske måltider
blev også taget op, og sættes på dagsordenen med socialudvalget den 5. december.
Der var også ønske om en bedre profilering af Ældrerådet. Dette tages op i
Ældrerådet.
Der blev også drøftet mulighederne ophængning af kunst i HUSET. På mødet med
pensionistforeningerne blev der fremsat et ønske om at få beskrevet
tilskudsreglerne.
Ældrerådets trafikudvalg har lovet at undersøge mulighederne for at få bedre lys
ved stoppesteder og fodgængerovergange. Der skal arbejdes på at få en bedre
kontakt til ensomme ældre.
Der skal udarbejdes en folder over pensionistforeninger og klubber, der beskriver
de enkeltes tilbud.
-

Tilrettelæggelse af møde 5. december kl. 17.30 med Socialudvalg og
Socialforvaltning
Ældrerådet står for arrangementet. Anker henter maden i Rådhusets kantine og
sørger for øl og vand. Det blev aftalt, at man mødes til opdækning kl. 17.

-

Nytårshilsener
Birthe har udarbejdet forslag til kort. Forslaget blev godkendt, og Flemming
kommer med udkast til modtagerne.

Pkt. 6

Huset, status og aktiviteter
Der foreligger nu forslag til en samarbejdsaftale mellem Ældreråd og Det Frivillige
Ældrearbejde. Aftalen blev godkendt og bliver efterfølgende underskrevet af
Flemming og Ingolf.
Alarmen vil snarest blive slået til.

Pkt. 7

Ældrerådet Orienterer
Der satses på at få 3 blade på gaden næste år. Tommy arbejder med at tegne annoncer,
og første nummer udkommer i uge 2, så omtalen af nytårsfesterne kan komme med.
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Pkt. 8

Høringer
Flemming orienterede om status.

Pkt. 9

Økonomi
Risbjerg lokalråd har ansøgt om et ekstraordinært tilskud på 600 kr. Det blev bevilget.
Den nuværende bærbare pc’er er for dyr at reparere, og der var enighed om, at
Ældrerådet og Det Frivillige Ældrearbejde i fællesskab køber en ny. Man deles om
udgifterne.

Pkt. 10

Eventuelt
Der forelå intet under dette punkt.

Postliste
Hvidovre Kommune, Referat for Socialudvalgsmøde 6. november 2006
Sammenslutningen af ældreråd i Danmark, Nyhedsbrev nr. 4
Ældreforum skr. af oktober 2006, pjecen Ældre og den frie frivillighed

