ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 28. november 2007 kl. 09.30 på Torndalshave, Søvangsvej.
Besøg på Torndalshave, hvorefter det ordinære ældrerådsmøde blev holdt på Søvangsgården.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne Thode, Tommy Gjøl,
Grete Hagedorn, Birthe Mingon
Afbud fra Ældre- og Handicapkonsulenten
Pkt. 1

Referat fra møde den 31. oktober 2007
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Ingen bemærkninger

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 31. oktober 2007
Vi følger tallene nøje
- Sommerudflugter 2008
Formanden orienterede om, at det lille udvalg har været rundt til 6 steder.
Der er flere gode steder. Man arbejder videre med flere steder.
- Modregning i pension m. v. i forbindelse med modtagelser af mødediæter
Socialministeren er i gang med at undersøge mu lighederne for, at diæterne ikke
berører efterlønnen
- Sundhedsprisen er uddelt til Ella Frederiksen, der arbejder frivilligt med
demente.
Ella Frederiksen har på vegne af demensgruppen søgt om at låne Huset den
2.søndag i måneden. Alle var positive overfor ansøgningen.
Orientering
- Ældresammenslutninger
Der har lige været møde i gruppen om prøvespisning. Det Frivillige Ældrearbejde
gør et stort arbejde med at udfylde de udsendte spørgeskemaer.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Strandmarkens lokalråd har været nødt til at aflyse turen til Tyskland på grund
af manglende tilslutning
Risbjerg arbejder med et arrangement i slutningen af januar om ældres
rettigheder.
Krogstenshave har haft møde i forbindelse med tilsynsrapporterne. Rapporterne
var meget positive. Grete orienterede om de planlagte ændringer i dagligdagen.
Der er loppemarked den 12.12.
Strandmarkshave har møde den 5. december med rundvisning. Der er kommet to
rapporter, der er meget fine. Køkkenet har fået en fin Smiley.
Danske Handelsrejsende havde møde om tilsynsrapporten den 27. november. Der
var en række punkter om aktiviteter, som man lovede at følge op på.
Embedslægen har endnu ikke været ude endnu nogen steder.
Flemming opfordrede repræsentanterne til at skrive et notat til brug for
høringssvaret senere.

Pkt. 4

ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

-

Aktivitetscenter
Der er nedsat et udvalg, der skal se på aktiviteter fremover. Anker sidder i
udvalget, men der har endnu ikke været holdt møde.
Den 27. og 28. december holdes åbent. Den ene dag kommer Hans Olsen og
spiller. Den 21. januar kl. 13 kommer Rushy Rashid og holder foredrag.

-

Safaribussen
Bussen kører efter planen. Der holdes juletur den første tur i december.
Der er guidemøde den 27. november kl. 10 om fordeling af ture til foråret.

Pkt. 5

Administrative beslutninger
- Opfølgning af møder med samarbejdspartnere
Flemming havde udarbejdet en oversigt af opgaver, der blev gennemgået og
kommenteret. Den endelige opgørelse med svar udsendes.
- Statistiske oplysninger
Flemming har bedt om en redegørelse for ordningen med hjemmebesøg hos de
over 75-årige.

Pkt. 6

Huset
- Status og aktiviteter
Møde den 8.11. i kontaktgruppen. Der havde været en gensidig orientering. Det
Frivillige Ældrearbejde holder julehygge den 11.12. og billetsalg den 4.02.08. Det
Frivillige Ældrearbejde har fået nye kasserer, Jørgen Brix.

Pkt. 7

Information
- Udgivelse af Ældrerådet orienterer nr. 1/2008.
Bladet udkommer 2. uge i januar.
- Annoncer
Der er aftalt nye annoncer, bl.a. med Intervare og Høreklinikken.
-

Julehilsener
Der blev aftalt omfanget af julekortene.

Pkt. 8

Høringer
- Høringssvar nr. 32/2007, Servicepatruljen - nedlæggelse
- Høringssvar nr. 33/2007, Puljeansøgninger til 2. runde vedrørende puljen ”bedre
ældrepleje”
- Høringssvar nr. 34, Endelig afrapportering fra hjemmeplejeanalyse
- Høringssvar nr. 35, Venteliste til plejehjem m. v.
- Høringssvar nr. 36, Ansøgning om tilskud fra arrangementspuljen
- Forestående høringssvar om tilsyn på plejehjem
Svarene blev godkendt.

Pkt. 9

Økonomi
Anker uddelte oversigt over regnskab pr. dags dato.

Pkt. 10

Eventuelt
Flemming havde fået brev om indsamling til Folkekirkens Nødhjælp på S-stationer
den 16. december. Grete H spurgte til stoppested ved Krogstenshave. Flemming har
talt med formanden for Handicaprådet om nyt møde med Teknisk udvalg.

