ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 25. april 2007 kl. 10.00
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Tommy Gjøl, Grete Jensen,
Marianne Thode, Betina Engelhardt, Birthe Mingon
Pkt. 1

Referat fra møder den 28. marts og den 19. april 2007
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming gennemgik enkelte punkter.
Postlisten blevet taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Orientering vedrørende pensionistskovtur 2007.
Alle har deltaget i informationsmødet. Der har været en forespørgsel om at
deltagere, der er interesseret, kan få guidevejledningen. Der var enighed om, at
det var en dårlig ide.
Invitation fra pensionistforeningen Keglerne om arrangement den 17. oktober
Marianne Thode er holdleder og kontakter Tommy Nielsen om hold.
- Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Region Hovedstaden, om hospitals- og
psykiatriplaner

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Betina orienterede om kommende høringssvar.
Betina udleverede kopi af bilag om sundhedscentret fra sidste SSU møde

Pkt. 5

Orientering
- Ældrerådssammenslutninger
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Flemming orienterede om rokeringerne på Svendebjerghave, hvor der skal
etableres aflastningspladser.
Strandmarkshave har møde den 26. april, hvor der er valgaften.
Søvangsgården har haft møde i sidste uge. De er optaget af at komme ind i
hverdagen igen efter byggeriet. Næste møde holdes i deres sommerhus ved
Vordingborg. Der er jubilæum den 21. juni. Flemming deltager.
Avedøre Lokalråd har arrangeret et besøg på Søvangsgården i forbindelse med
deres møde.
Risbjerg lokalråd har planer om et møde, Byens Talerstol i november med emnet,
hvordan er det at bo på et plejehjem med en eller to ledere og evt. en beboer
Der planlægges også et møde om Sundhedscentret et år efter.
- Aktivitetscenter
Brugerrådet fik på sidste møde orientering om budgettet, der så fornuftigt ud.
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Der er aftalt et møde mellem Brugerrådet og Ældrerådet den 12. juni kl. 13.30 i
Aktivitetscentret. Flemming og Liff taler sammen om en dagsorden.
Safaribussen
Safaribussens skovtur den 20. juni 2007 holder frokost i Huset.
Pkt. 6

Administrative beslutninger
- Opfølgning af plenarmøde
På plenarmødet blev følgende beslutning truffet for afvikling af
lokalrådsarrangementer:
Indeholde ældrerelaterede emner
Hvile i sig selv økonomisk
Egentlig underholdning og fester varetages af det Frivillige Ældrearbejde
Indpasses i tid og indhold i ældrearbejdets øvrige arrangementer
Ved møderne optræder lokalrådet som primær aktør og Ældrerådet som sekundær
aktør. Ældrerådet tog det til efterretning.
Under dette punkt blev forslaget om at deltage i Hvidovre Tour med et hold
drøftet. Der var enighed om at finde datoen og så skrive ud for at samle et hold.
Møde med pensionistforeninger
Det var et godt møde med et pænt fremmøde. Der var kommet en ny ”forening"
pensionistafdelingen i Hvidovre Svømmeklub. Pjecen trykkes i et antal, så den
kan bruges til nye pensionister og i forbindelse med Sundhedscentret m.v. og
holdes løbende ajour.
-

Pkt. 7

Deltagelse i Sundhedscentrets åbningsarrangement 8. maj 2007
Flemming og Tommy deltager i planlægningsmøde d.d.
Materiale: Pensionistfolderen, Adresselisten, Det kan Ældrerådet gøre for dig,
Ældrerådet orienterer.

Huset
- Status og aktiviteter
Højtaleranlægget er afprøvet og fungerer godt. Regnskabet bliver afsluttet nu.
Brugere nu er Demensgruppen og Senior Hjemmehjælpere.
Der trykkes plakater med træffetider, cafe-eftermiddage, vaccinationer,
Safaribussen til indsættelse i plakatholderen.
- Nye træffetider fra 1. september 2007 aftalt på plenarmøde efter anbefaling fra
Kontaktudvalget:
Mandag kl. 10 – 12
Det Frivillige Ældrearbejde
Tirsdag kl. 10 – 12
Lokalrådene
Onsdag kl. 10 – 12
Det Frivillige Ældrearbejde
Torsdag kl. 13 – 15
1., 3. og 5. Ældrerådet, 2. og 4. Det Frivillige Ældrearbejde
Ordningen træder i kraft 1. september 2007
Vagtlisten administreres af Birthe Mingon
- Udarbejdelse af telefonliste / vejledning.

ÆLDRERÅDET

-

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Anker har til brug for lokalrådsvagterne udarbejdet en liste over eventuelle
emner for henvendelse. Alle gennemgår listen og kommenterer den og lægger
deres oplæg i Birthes dueslag senest den 3. maj, og den tages
op på næste Ældrerådsmøde.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2007
Betina lægger et eksemplar af Hvidovre Kommunes trykkeris blad til hver.
- Annoncører og annonceindtægter
Tommy orienterede om status.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 7/2007, Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp
- Høringssvar nr. 8/2007, Nødkald og teleforbindelser
- Høringssvar nr. 9/2007, Venteliste på ergoterapeuter i Handicapområdet

Pkt. 10

Sundhedspulje 2007
- Eventuel ansøgning om midler
Der er ansøgningsfrist 1. maj. Vi er interesseret, men har ikke ressourcer til at
benytte os af muligheden i år.

Pkt. 11

Budget 2008. Ældrerådets udmelding
Flemming har udarbejdet et kort oplæg, der blev uddelt til internt brug.
Oplægget blev drøftet og Flemming noterede sig de faldne bemærkninger, og vil
undersøge nogle af punkterne nærmere. Flemming retter forslaget til og sender den
til Ældrerådet for eventuelle bemærkninger.

Pkt. 12

Økonomi
Status ultimo april 2007
Anker uddelte oversigt over driftsregnskab. Bilaget blev drøftet og taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Anker delte trafik- og byggeudvalgets forslag om handicapskilt ud. Skiltet skal sættes
i vinduesviskeren på biler, der misbruger handicap P-pladser.
Grete H melder afbud til mødet den 30. maj 2007.

Ref.: Birthe Mingon

