ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

14. august 2007

Referat af ekstraordinært møde i Ældrerådet torsdag den 9. august kl. 10.00 i Huset.
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne
Thode, Tommy Gjøl, Birthe Mingon, Betina Engelhardt Rasmussen.
Pkt. 1 Budget 2008
Budgettet for Social og Sundhedsudvalgets budget med bemærkninger blev gennemgået og
kommenteret. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2008 blev ligeledes gennemgået og
kommenteret.
Ud fra de faldne bemærkninger skriver Flemming og Birthe udkast til Ældrerådets svar. Udkastet
rundsendes og bemærkninger skal være meldt tilbage senest søndag. Mandag morgen færdiggør
Flemming og Birthe svaret og fremsender det til forvaltningen.
Høringssvaret til Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende budget 2008 får nr. 20
Høringssvaret til Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende kompetenceplaner får nr. 21
Høringssvar til Sundheds- og Socialudvalget vedrørende budget 2008 får nr. 22.
Pkt. 2 Sundhedsugen
Grete H orienterede om status. De endelige datoer for motionsdagene er modtaget. Det bliver
tirsdag den 18. og torsdag den 20. september ved Dansborghallen. Bodil Andresen har på vegne af
Hvidovre Seniormotion bedt om at være med på motionssiden. Grete kontakter Bodil og aftaler
nærmere. Diabetesforeningen har lovet at stille op. Grete undersøger, om tilbuddet om mad fra
Krogstenshave også omfatter frugt, ellers må vi selv sørge for det. Der bliver ikke mulighed for at
undersøge for kolesterol, men blodsukker og blodtryk.
Opstillingen i Huset aftales nærmere med Tommy. Birthe laver plakater og skilte til de forskellige
aktiviteter. Ældrerådets arrangementer kommer med i den store annonce, men vi forsøger at få en
særskilt omtale i Hvidovre Avis om vores tilbud. Der sættes også en omtale af arrangementet i
Ældrerådets blad.
Pkt. 3 Eventuelt
Grete H anmodede om at få flyttet datoen for Plenarmødet fra den 10. oktober. Ny dato bliver den
30. oktober kl. 10.00.
Flemming oplyste, at han havde fået mange positive tilkendegivelser om Ældrerådets blad.

