ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 28. august 2007 kl. 10.00.
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Marianne Thode, Tommy
Gjøl. Birthe Mingon
Afbud: Grete Jensen
Pkt. 1

Referater fra møder den 30. maj 2007 og 9. august 2007
Referater godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming gennemgik postlisten.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Ældrerådenes Dag og FN's Internationale Ældredag den 1. oktober 2007
Ældrerådet tog opfordringen til efterretning
- Notat om Ældrerådets udsagn til notat om hjemmeplejen
Forvaltningens notat fra mødet med Ældrerådet om hjemmeplejerapporten blev
drøftet. Tilbagemeldingerne er sendt til forvaltningen.
Ældrerådet konstaterede i øvrigt med tilfredshed, at der er indgået budgetforlig,
der langt hen ad vejen tilgodeser ældreområdet.
- Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 30. juni og 31. juli 2007
Taget til efterretning.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
Der foreligger ingen nye høringssager.
Pensionisthåndbogen er snart færdig. Flemming undersøger, om Ældrerådet er
forpligtet til at udarbejde en halvårsrapport.
Betina undersøger om der er mulighed for at Ældrerådet får en folder med ved
udsendelsen og hjælper med at pakke.
Betina nævnte undersøgelsen, der viser, at 1 ud af 4 beboere på plejehjem ikke
får besøg. Ældrerådet tager en snak med repræsentanterne for beboer/pårørenderåd
om forholdet på Hvidovres plejehjem..

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger
Der foreligger intet nyt
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Søvangsgården har haft møde. Der er nogle divergerende meninger mellem
plejehjemmet, Forvaltning og Social- og Sundhedsudvalget. Resultatet er
blevet, at 9 ældreboliger konverteres til plejeboliger.
Svendebjerghave får nedlagt de aflastningsboliger de har, idet der oprettes nye
aflastningsboliger i Avedørelejren.
Krogstenshave har gjort status over antallet af boliger.
Strandmarkshave har møde den 5. september. Marianne undersøger muligheden
for at Ældrerådet kan holde et af deres næste møder der og at besøge Torndalshave.
Lokalråd Strandmarken har et arrangement med Povl Holm fra 7 sure mænd..
Lokalråd Risbjerg holder Byens Talerstol den 18. september kl. 15 med emnet
Hvordan er det at bo på et plejehjem. Lederen af Svendebjerghave, Kim og en
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beboer på Krogstenshave, Ove Juncker sidder i panelet.
- Aktivitetscenter
Det kører fint i Centret. Der har været brugerrådsmøde med planlægning af den
kommende tid. Man har ændret lidt på mødestrukturen, idet der nu holdes
planlægningsmøder i små grupper med holdlederne.
- Safaribussen
Ingen bemærkninger
- Hvidovre Tour
Det var en stor succes, og det er en aktivitet, vi gerne vil fortsætte med.
- Sundhedsuge
Aftalen med Krogstenshave er ændret, idet diætisten rejser 1. september, så vi
må selv stå for uddelingen af smagsprøverne. Der bliver 1 varm ret, 1 kold ret
og 2 desserter.
SundhedsCentret stiller kun med 1 diætist.
Diabetesforeningen stiller kun med 1, der først kan komme kl. 12.
Der kommer en musiker
Pkt. 6

Administrative beslutninger
- Sundhedspris,
Det er besluttet at sende en indstilling.
- Analyse af kursuskatalog til Danske Ældreråd
Ældrerådet er enig om, at der er brug for nogle værktøjskurser til en rimelig
pris og af kortere varighed.
- Plenarmøde den 30. oktober 2007 kl. 10.00 – 14.00
Flemming og Birthe inviterer og beder om emner til dagsorden.
- Møde med pensionistorganisationer den 23. oktober 2007 kl. 10.00 – 14.00
Flemming og Birthe inviterer.
- Møde med repræsentanter fra bruger-/pårørenderåd
14. november kl. 10.00 – 13.00

Pkt. 7

Pkt. 9

Huset
- Status og aktiviteter
Det nye skilt kommer op i indeværende uge.
- Udarbejdelse af telefonliste over kontaktpersoner
Anker har skrevet den nye liste.
- Trykning af bladet
Der er enighed om, at vi fortsat bruger Hellbrandt.
Høringer
- Høringssvar nr. 20/2007, Budget 2008, Arbejdsmarkedsudvalgets område
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- Høringssvar nr. 21/2007, Kompetenceplaner i Arbejdsmarkedsforvaltningen
- Høringssvar nr. 22/2007, Budget 2008, Social- og Sundhedsforvaltningens område

- Høringssvar nr. 23/2007, Aflastningsboliger i Cowi-bygningen i Avedørelejren
Alle høringssvarene blev godkendt.
Der er kommet yderligere to høringssager, som blev drøftet. Flemming skriver
de godkendte indstillinger.
Pkt. 10

Økonomi
Flemming orienterede om økonomien omkring Hvidovre Tour

Pkt. 11

Eventuelt
Ældrerådet har sendt en tak til arrangørerne af Hvidovre Tour.

Postliste
Hvidovre kommune, to referater fra Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 14. august 2007
Hvidovre Kommune, referat fra møde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Ældrerådet
(Kontaktgruppen) den 18. juni 2007
Hvidovre Kommune, Referat fra budgetmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet
den 8. august 2007
Opgørelser over venteliste til plejehjem m. v. pr. 30. juni og 31. juli 2007
Referat fra lokalrådsmøde i Strandmarks lokalråd den 14. august 2007
Referater fra lokalrådsmøde i Risbjerg lokalråd den 25. juli og 13. august 2007
Information fra Sundhedscentret vedrørende diætvejledning og patientskole
Danske Ældreråd af 7. august 2007, Nyhedsbrev
Ældre Forum skr. juli 2007, Årsberetning 2006
Styrelsen for Specialrådgivning, pjecen De pårørendes behov, - når demensen flytter ind
Pensionisten nr. 8, august 2007
Pensionisternes Samvirke skr. af 30. juli 2007, Indbydelser til De Ældres Dag, 9. oktober og 7.
november 2007
Modtagne invitationer om konferencer og kurser:
- Psykiatrifonden, emne Selvmord, 10. september 2007,
- EGV, Etniske ældre mennesker, 27. september 2007
- Danske Ældreråd, Ældreråd og medier, temadage i oktober og november
- Institut og Kompetenceudvikling, Sundhedsjura, 19 - 20. november 2007 og 7 - 8. februar 2008
Havdrup Dans Aps. Formiddagsarrangementer med sang, dans og musik
Takkekort fra forhenværende social- og sundhedsdirektør Kirsten Breindal

