ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 27. juni 2007 kl. 10.00
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne
Thode, Birthe Mingon, Betina Engelhardt Rasmussen. Tommy Gjøl kom senere.
Pkt. 1

Referat fra møde den 30. maj 2007.
- Ændring i pkt. 3 anden pind efter Susanne Stryhn, hvor sidste af sætningen rettes:
”, tidligere diætist i hjemmeplejen, har fået anden ansættelse. Yderligere 1 diætist
ansættes”

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming orienterede om de enkelte punkter.
Der var kommet statusoversigt fra Interware.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Social- og Sundhedsdirektør Kirsten Breindal fratræder 1. juli 2007. Reception
- Opfølgning af møde mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsforvaltningen.
På mødet havde man drøftet det nuværende arbejde med at skaffe ældreboliger,
der også havde været omtalt i Hvidovre Avis. Ældrerådet finder det kritisabelt at
man endnu ikke har påbegyndt arbejdet med bygning af plejehjemspladser.
- Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 31. maj 2007
Flemming havde modtaget brev fra Teknisk Forvaltning, der kopieres til
trafik- og byggeudvalget.
- Næste møde i Ældrerådet ændres til tirsdag den 28. august kl. 10.00

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Takkeskrivelse til guiderne ved skovturene i 2007
- Diæter m. v. til medlemmer af ældrerådet
Fremover skal Betina registrere hvem der deltager i Ældrerådets møder
- Anden runde af undersøgelsen af hjemmeplejen. Morten Blicher Hansen
har spurgt om Ældrerådet vil deltage i et møde på ca. 3 timer til interview.
Det bliver onsdag den 15. august kl. 10.
- Pensionisthåndbogen udkommer i august, der bliver med de nye åbningstider.
Man drøftede mulighederne for hjælp i forbindelse med pakningen.
Orientering
- Ældrerådssammenslutninger
Næste møde holdes i Høje Taastrup den 9. oktober 2007. Flemming, Marianne
og Birthe deltager.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Grete H havde været til møde på Krogstenshave. Der er et stort arbejde i at køre de
nye faciliteter ind. Der er stor tilfredshed med de nye boliger. Plejepersonalets
situation er ikke så god, men der er tilstrækkeligt sommeren over.
Lokalråd Risbjerg holdt møde den 25. juni. Der havde været forslag om at holde et
åbent hus, hvor man fortalte om arbejdet. Risbjerg holder Byens talerstol den 18.
september kl. 15 med emnet, hvordan er det at bo på et plejehjem. Der arbejdes
også med et emne om de ældres rettigheder i slutningen af oktober, begyndelsen af
november.

Pkt. 5
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Avedøre havde møde den 14. juni i Avedøre Bibliotek om indkøbsordningen.
Sommermødet på Søvangsgården blev holdt i plejehjemmets sommerhus i
Vordingborg. Søvangsgården var lidt fortørnet over den måde, kommunen havde
henvendt sig på om konvertering af beskyttede boliger til plejehjem.
Aktivitetscenter
Der har været møde mellem Ældrerådet og Brugerrådet. Konklusionen blev, at det
var godt at holde møder 2 gange om året. Næste møde bliver 18. oktober 13.30 i
Huset. Der var enighed om, at der skal udveksles datoer for aktiviteter, så man
undgår sammenfald.
Safaribussen
Efterårets program er kommet. Den sidste skovtur var gået via Huset, hvor de
spiste frokost, og til Hvidovre Stationscenter, der serverede kaffe og kage.

Pkt. 6

Administrative beslutninger
- Tilrettelæggelse af deltagelsen i Sundhedsuge 2007
Grete orienterede om status for sundhedsugen. Torsdag den 13. september er
arrangementet i Huset kl. 11 – 14. Sund kost med en diætist og mad fra
Krogstenshave. Endvidere deltager 2 diætister fra Sundhedscentret. Der måles
blodtryk, blodsukker og evt. kolesterol. Rygestopvejledning og vejledning i
motion. Motionen foregår i Dansborghallen mandag den 17. og torsdag den 20.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Demensgruppen fortsætter næste halve år.
- Udarbejdelse af telefonliste til kontorvagten. Anker uddelte forslag. Der lægges
kommentarer i Grete J’s skuffe i løbet af næste uge.
- Skiltning pr. 1. september 2007
Der bliver sat nyt skilt op med de nye åbningstider samt telefonnumre.

Pkt. 8

Information
Der forelå intet nyt.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 15/2007, Konvertering af beskyttede boliger til plejeboliger
- Høringssvar nr. 16/2007, Frigivelse af midler til ændrings- og forbedringsarbejder
på ældre- og handicapområdet
- Høringssvar nr. 17/2007, Foreløbig afrapportering af hjemmeplejeanalyse
- Høringssvar nr. 18/2007, Kvalitetskrav til leverandører af kommunale
serviceydelser til plejehjemsbeboere
- Høringssvar nr. 19/2007, Kvalitetsstandarder på træningsområdet
Alle høringssvarene blev godkendt.
Økonomi
Anker delte oversigt over driftregnskabet ud.
Der blev drøftet Ældrerådets deltagelse i Hvidovre Tour. Flemming, Birthe og Stig går
ind i arbejdet.
Eventuelt
Flemming omtalte hæftet, På vej mod en kvalitetsreform, en debatpjece om
udfordringerne med kvalitetsreformen.

Pkt. 10

Pkt. 11

