ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 26. september 2007 kl. 10.00
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Grete Jensen, Tommy Gjøl, Anker Hugger,
Birthe Mingon, Betina Engelhardt Rasmussen.
Afbud: Marianne Thode
Pkt. 1

Referat fra møde den 28. august 2007
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming orienterede om at der var modtaget referat fra Strandmarken

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 31 august 2007
Opgørelsen blev taget til efterretning

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Der foreligger ikke pt nye sager til høring
Møde med Social- og Sundhedsudvalget 5.11. punkter til dagsorden 22.10.
- Tilsynsrapporterne vil løbende komme ind og fordeles til Ældrerådets
medlemmer. Betina oplyste datoerne for tilsynsbesøg på plejehjemmene.
Planlægning af skovturene startes op i begyndelsen af november, når budgettet
er vedtaget.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger
Invitation til Vestegnen 9.10. kl. 9. Flemming, Marianne og Birthe deltager.
Flemming orienterede om programmet.
Vi har endnu ikke hørt fra Regionsældrerådet.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Grete H har været til møde på Krogstenshave med rundvisning. Det er blevet
rigtig godt, og de glæder sig til, at byggeriet bliver færdigt om et år. Der er
ansat nogle praktiske hjælpere, så det faglige personale kan koncentrere sig om
det faglige. De er ansat på 32 timer, og de har bl.a. den sociale kontakt til beboerne. Der arbejdes meget med at synliggøre den mad, der leveres, med
plancher i farver, så det er nemmere at se, hvad man kan vælge imellem.
Anker har været på Søvangsgården. Det havde været en hård sommer med
personalemangel, men de tilbageværende havde været gode til at tage over
så det ikke gik ud over personalet. Flemming orienterede om, at bestyrelsen
stadig er lidt forbeholden over for kommunen.
Tommy orienterede om Danske Handelsrejsende. De har haft nogle personaleproblemer, men nu fungerer det godt. De har også et sommerhus, som bliver
brugt til stor tilfredshed.
Flemming har været på Svendebjerghave, hvor de er nået langt med at arrangere
aflastningspladser i takt med at boliger bliver ledige.
Risbjergs møde om hvordan det er at bo på et plejehjem, havde været godt, både

ÆLDRERÅDET

-

-

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

bestyreren på Svendebjerghave, Kim og beboeren Ove Juncker havde været meget
informative.
Aktivitetscenter
Anker orienterede om aktiviteterne. Fra ledelsen havde man besluttet, at man ikke
i år ville holde Mortens And arrangement. I stedet vil man lave fredags-arrangementer. Der er tale om at arrangere en tur til Tyskland og måske en tur med
kirkebesøg og torsdag den 27.12 og lørdag den 28.12 vil man arrangere julehygge.
Safaribussen
Det kører fint, og prisen for at låne bussen er uændret i 2008.

Pkt. 6

Administrative beslutninger
- Plenarmøde den 30. oktober 2007
Der er sendt foreløbig dagsorden ud. Der er ikke kommet forslag ind fra
lokalrådene. Fordelingen af poster i forbindelse med arrangementet blev aftalt.
- Møde med pensionistorganisationer den 23. oktober 2007
Der er sendt program ud. Lars Højmark kommer med et indlæg. Paneldebat med
Lars, Flemming og Betina. Grete ordstyrer, Birthe referent. Birthe skriver indlæg
til Hvidovre Avis med invitation til de, der ikke er registreret hos Ældrerådet.
- Møde med repræsentanter fra bruger-/pårørenderåd den 14. november 2007
Emner for mødet: Den nye lovgivning, kontraktmål og plejehjemssituationen i
kommunen. Opgaverne blev fordelt.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Der er en plakat på vej med de nye åbningstider. Der er udarbejdet en emneliste
med kontaktpersoner og telefonnumre.

Pkt. 8

Information
- Udgivelse af Ældrerådet orienterer nr. 3/2007
på næste møde tages listen op mht udsendelse af julekort.
- Annoncer
Der er aftalt nye annoncer til næste nummer, der kommer i begyndelsen af 2008.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 24/2007, Venteliste til plejehjem m. v.
- Høringssvar nr. 25/2007, Pulje til udvikling af bedre ældrepleje
- Høringssvar nr. 26/2007, Kvalitetsstandarder på § 79 i Lov om Social Service
- Høringssvar nr. 27/2007, Ansøgning om puljemidler til samfinansiering
- Høringssvar nr. 28/2007, EU-udbud 2007/4 levering af diabetesartikler
Høringssvarene blev godkendt.
- Høringssvar nr. 29/2007, Kontraktstyring – mål 2008
Med en enkelt rettelse blev det godkendt.

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte driftsregnskab for perioden
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Regnskab fra Tour de Hvidovre
der er et underskud på 1.747,- Dette skal deles med Det Frivillige Ældrearbejde.
Derefter blev regnskabet godkendt.
Regnskab fra Sundhedsuge
Der var en ramme på 7.500 kr. Der har været udgifter på ca. 4.400 kr. Regnskabet
er således indeholdt i rammen. Regnskabet blev godkendt.

Eventuelt
Der er aftalt møder med SSU for 2008, tirsdag den 5. februar 2008 kl. 17.00, torsdag
den 7. august 2008 kl. 17.00 (budgetmøde) og tirsdag den 4. november 2008 kl. 17.00
Der var en kort drøftelse af eventuel navneændring fra Ældreråd til Seniorråd. Emnet
tages op på plenarmødet til foråret.
Næste møde fremrykkes til kl. 11.00.

