ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af møde i Ældrerådets møde 31. januar 2007 kl. 10.00.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Tommy Gjøl, Anker Hugger, Grete Jensen,
Marianne Thode, Birthe Mingon, Betina Engelhardt.
Pkt. 1
Pkt. 2

Referat fra møde den 29. november 2006
Referatet er godkendt
Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming gennemgik listen, og nævnte specielt nogle kurser, der var tilbudt.
Flemming undersøger, om kommunen kan finansiere kursus for klageråd.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Grete Jensen er indtrådt som stedfortræder i Aktivitetscentrets brugerråd i stedet
for Erik Holde Frandsen.
- Orientering fra planlægningsmøde til pensionistskovtur 2007.
Alle har fået kopi af referatet. Betina og Flemming gjorde rede for status.
- Orientering vedrørende planlagt fællesmøde mellem Teknisk Udvalg/Forvaltning,
Handicaprådet og Ældrerådet i marts 2007. Det er Handicaprådet der har taget
initiativet, og mødet holdes den 29. marts i HUSET kl. 16.00
- Orienteringspjece til borgere, der er visiteret til indkøb. Flemming havde uddelt
oplæg til pjecen, der på en enkelt måde gjorde rede for ordningen.
- Hvidovre Kommunes skr. af 10. januar 2007 om omsorgskriteriet indført fra 1.
januar 2007. Socialudvalget ville ikke følge Ældrerådets indstilling om hjælp til
indkøb, idet indkøbsordningen ikke er omtalt i de fastsatte kriterier. Skrivelsen er
dog første gang, at forvaltningen nævner omsorg og indkøb sammen.

Pkt. 4

Orientering
- Ældrerådssammenslutninger.
Der har ikke været indkaldt til Regionsældrerådet. Vestegnens Ældreråd indkalder
til møde i 22. maj 2007.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd.
Strandmarken har et arrangement den 22. marts kl. 12, hvor Jyske Bank kommer
og orienterer om arv, gaver og friværdier m.v. Der er tilmelding, og der serveres 3
håndmadder for 40 kr. Lokalrådsmøderne holdes hver anden tirsdag kl. 16 på
Strandmarkshave kl. 16 – 18. Der lægges op til et fællesmøde med Avedøre.
Risbjerg lokalråd har haft stor succes med Byens Talerstol om Hvidovre
Kommunes Sundhedscenter, og der er aftalt yderligere et arrangement den 6.
marts kl. 15.
Nord arbejder på et samarbejde med Aktivitetscentret om det fremtidige arbejde.
Lokalrådet i Avedøre arbejder på et arrangement med optræden mv. med entre,
evt. i samarbejde med andre lokalråd. Flemming orienterer Kontaktudvalget.
Flemming understregede det vigtige i, at lokalrådene også sætter aktiviteter i gang
Mht. bruger-/pårørenderåd orienterede Flemming om omstruktureringen på
Svendebjerghave.
Der har været møde på Søvangsgården om tilsynsrapporten. Der blev rejst kritik af
den måde vedligeholdelsesgenoptræningen foregår på stedet. Resultatet af dette
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møde blev drøftet på et bruger-/pårørenderådsmøde, hvor der blev givet udtryk
for, at man mente, at det ikke var en konstruktiv kritik.
Forløbet gav anledning til en længere drøftelse om Ældrerådets medlemmers rolle
i bruger-/pårørenderådene.
Strandmarkshave har haft det første møde i 2007, hvor der også var en drøftelse af,
hvordan man håndterer eventuelle klager. Næste møde er den 21.3. Der er
fødselsdag den 10.4 og der er valgaften den 26.4.
Flemming orienterede om arbejdsgruppen omkring madudbringningen. Gruppen,
hvor Flemming og Ingolf sidder i, har prøvespisning en gang i kvartalet.
Grete H orienterede om mødet på Krogstenshave, hvor der var blevet drøftet
fordelingen af ressourcer i forbindelse med den nye struktur. Den 28.2. kl. 16 er
der rundvisning på Krogstenshave for de pårørende. Ældrerådet er også inviteret.
Anker omdelte referat fra seneste møde i trafikudvalget.

Pkt. 5

-

Aktivitetscenter.
Anker orienterede om Centret, efter at der er kommet ny leder. Det er blevet
positivt modtaget af brugerne. Der er indført en prøveperiode med afskaffelse af
forudbestilling af mad. Der er startet en række nye aktiviteter. Der fokuseres på
udnyttelse af Centret i tiden efter kl. 15-16.
Ældrerådet vil gerne have en kontakt med Brugerrådet og eventuelt halvårlige
møder.

-

Safaribussen.
Der foreligger intet nyt om, hvor sagen står. Flemming forhører sig i
Forvaltningen. Bussen starter ved Søvangsgården igen og der er kommet et nyt
stoppested ved M. Bechs Alle, Baunevangens Ældrecenter.

-

Orientering fra Forvaltningen ved Betina.
Der er aftalt møder med Socialudvalg og Ældreråd den 12.3. kl. 16. Budgetmøde
den 6.8. kl. 16 og møde den 5.11. kl. 16.
Betina er i gang med at reviderer pensionisthåndbogen. Udkastet om Ældrerådet
sendes til rådets medlemmer. Socialudvalget har ændret navn til Social- og
Sundhedsudvalget. Paragraf 65 er ændret til paragraf 79. Betina orienterede om
nyansættelser i Forvaltningen.

Administrative beslutninger,
- Fastsættelse af dato for afholdelse af møde med pensionistforeninger.
Mødet fastsat til den 11.04. kl. 11. Deltagerne betaler 30 kr. pr. person til frokost.
Ældrerådet betaler drikkevand.
- Fastsættelse af dato for afholdelse af plenarmøde.
Det aftales til tirsdag den 17. april kl. 10 - 14 Samtidig blev det besluttet, at der
holdes Ældrerådsmøde med deltagelse af lokalrådsformændene. Første gang til
efteråret.
-

Drøftelse og evt. beslutning om omlægning af vagter i Huset.
Flemming omdelte et oplæg til fordeling af åbningstider. Forslaget gik ud på, at
der er nogle i huset fra kl. 10 – 12. Der var enighed om, at Flemming tager
forslaget med til Kontaktudvalgets næste møde.
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Det blev understreget, at alarmen skal slås til og fra uanset, om der er nogle på 1.
sal, idet de har deres egen alarm.
Pkt. 6

Huset, status og aktiviteter
Modtaget forslag om montering af teleslynge. Modtaget tilbudspris: 7.750 kr. ekskl.
Moms. Der blev drøftet forskellige muligheder, herunder trådløs mikrofon. Tommy
medbringer et anlæg med trådløs mikrofon til mødet den 6. marts med
Sundhedschefen, så vi kan se, hvordan det virker. I forbindelse med det første møde
blev der indkøbt stole. Udgiften deles mellem Ældrerådet og Det Frivillige
Ældrearbejde.

Pkt. 7

Information.
Ældrerådets nye hjemmeside blev åbnet 10. januar 2007.

Pkt. 8

Høringer.
Høringssvar nr. 1/2007, Klagerådets virksomhed i 4. kvartal 2006.
Høringssvar nr. 2/2007, Tilsynsbesøg på plejehjem.
Høringssvar nr. 3/2007, Venteliste på ergoterapeut i handicapafdelingen

Pkt. 9

Økonomi.
Ved skr. af 3. januar 2007 har Hvidovre Kommune sendt driftstilskud på 109.205,00
kr.
Regnskabet for sidste år er ved at være afsluttet.

Pkt. 10

Eventuelt.
Flemming orienterede om lovforslaget om mødediæter til Ældrerådsmedlemmer.
Flemming har modtaget takkekort fra Niels Ulsing og Edith Lind.
Grete H spurgte til indflydelse på det nye trafikselskab og på ruterne i Hvidovre.
Flemming undersøger det nærmere. Der er stillet spørgsmål om eventuel
busforbindelse til Krogstenshave.

Ref.: Birthe Mingon

