ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 28. februar 2007 kl. 10.00
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Marianne Thode, Betina
Engelhardt Rasmussen, Grete Jensen, Tommy Gjøl, Birthe Mingon
Pkt. 1

Referat fra møde den 31. januar 2007
Taget til efterretning

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming kommenterede enkelte poster.
Pensionisternes Samvirkes møde, Birthe deltager
Sammenslutningen af Ældreråd, Repræsenantskabsmøde, Marianne og Birthe deltager
Vestegnens Ældreråd, Flemming, Marianne og Birthe deltager

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Byens Talerstol, 6. marts kl. 15.00 i Huset ved sundhedschef Henri Goldstein
Arrangeres af Risbjerg Lokalråd.
- Orientering vedrørende planlægningsmøde af pensionistskovtur 2007
Ditto og Bøgeskov har indgået aftale.
.
- Orientering vedrørende planlagt møde mellem Teknik- og Miljøudvalg,
Handicaprådet og Ældrerådet 28. marts 2007 kl. 16.30 på Rådhuset
Flemming orienterede om dagsordenen for mødet.
- Hvidovre Kommunes mail af 2. februar 2007 om forslag fra socialministeren om
indførelse af mødediæter til ældrerådsmedlemmer. Forslaget er vedtaget, og der
var enighed om, at det ikke må berøre Ældrerådets driftsbudget.

Pkt. 4

Orientering
- Betina Engelhardt orienterer fra forvaltningen
Der er aftalt budgetmøde den 10.5. kl. 13 – 15. Orientering om budgetfasen sker
på marts eller april mødet. Kontaktgruppemøde den 18. juni kl. 13. Møde med
socialudvalget mandag den 12. marts kl. 17, budgetmøde mandag den 6. august
kl. 17 sidste møde og mandag 5.november kl. 17.
Arbejdsmarkedsforvaltningen har meddelt, at Safaribussen kører videre.
-

Ældrerådssammenslutninger.
Der har ikke været møder i den forløbne tid.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd.
Krogstenshave arrangerer busudflugt i forbindelse med rokeringen. Der er
rundvisning for de pårørende den 28.2..
Risbjerg lokalråd har haft møde, hvor man drøftede den kommende talerstol.
Strandmarkens lokalråd holder arrangement den 22. marts.

- Aktivitetscenter.
Brugerrådet har givet udtryk for, at de er interesseret i et møde med Ældrerådet.
Anker undersøger mulighed for en dato.
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Pkt. 5
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Safaribussen.
Bussen er sikret fremover.

Administrative beslutninger,
- Tilrettelæggelse af møde med pensionistforeninger 24. april kl. 11 – 14.30
Emner til mødet er tilskudsregler, nyt fra Ældrerådet, herunder drøftelse af den
planlagte folder, og nyt fra Det Frivillige Ældrearbejde. Flemming sender
invitation ud. Der kan møde op til 3 personer fra hver forening
-

-

Tilrettelæggelse af plenarmøde 17. april kl. 10 – 14
Birthe sender en mail ud med dato og tidspunkt samt efterlysning af emner til
dagsordenen. Der skal bl.a. drøftes ændring af vagtplanen.
Invitation til lokalrådsformænd som observatører til visse ældrerådsmøder
Da loven ikke giver mulighed for, at der deltager andre i møderne end de valgte
medlemmer, kan det ikke lade sig gøre, men der henvises til plenarmøderne.

Pkt. 6

Huset, status og aktiviteter
Økonomisk redegørelse for udgifter til indretning af Huset blev gennemgået. Der er
købt nyt komfur. Der bliver sat ekstra stikkontakt op i det store rum, og der investeres
i et højtaleranlæg. Sponsorer til teleslynge undersøges.
Det blev nævnt, at teleslyngeanlægget i Medborgersalen fungerer dårligt. Flemming
undersøger det nærmere.

Pkt. 7

Information
Ældrerådet orienterer nr. 1/2007 er udgivet. Der satses på, at næste blad udkommer
den 3. april. Der blev drøftet muligheder for edb-undervisning for ældre.
Flemming orienterede om, at Kommunens trykkeri vil kommer med et forslag til
trykning af bladet.

Pkt. 8

Høringer
Høringssvar nr. 4/2007, Den generelle sundhedsaftale, Hvidovre Kommunes tillæg
Høringssvar nr. 5/2007, Ny lov om ventelisteopgørelse til plejehjem/ældreboliger
Høringssvar nr. 6/2007, Venteliste til plejehjem m.v.

Pkt. 9

Økonomi.
Der er 65.580 kr. i kassen.
Anker udarbejder et forslag til budget for 2007.

Pkt. 10

Eventuelt.
Flemming havde modtaget Kvalitetsavisen fra Socialministeriet.
Anker udarbejder forslag til en adresse- og telefonliste til brug for tirsdagsvagten.

Ref.: Birthe Mingon
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Postliste
Hvidovre Kommune, referater fra
- Socialudvalgsmøde den 6. februar 2007
- Socialudvalgets fællesmøde med Ejendoms- og Arealudvalget den 6. februar 2006
Referater fra lokalrådsmøder fra
- Lokalrådet i Avedøre den 16. januar 2007
- Lokalrådet i Risbjerg den 6. februar 2007
- Lokalrådet for Strandmarken den 13. februar 2007
Referat fra møde i trafikudvalget den 4. december 2006
Hvidovre Kommunes skr. 2007 om sundheds- og forebyggelsespolitik bilagt pjece
Danske Lægers Vaccinations Service af 14. januar 2007 om influenzavaccinationssæson 2007
Opgørelse over venteliste til plejehjem pr. 31. januar 2007
Pensionisternes Samvirke, indkaldelse til repræsentantskabsmøde samt Aktivitetsblad nr. 1/2007
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, Indkaldelse til repræsentantskabsmøde samt
Nyhedsbrev nr. 1/2007
Styrelsen for Socialrådgivning og Social Service skrivelse, invitation til temaaften
Rigshospitalets skr. af 2. januar 2007, Demens Dagene 2007
Ældre Forum skr. af februar 2007, publikation om naturmedicin
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark skr. af 8. februar 2007, spørgeskema om
ældrerådsmøder og afstande (i relation til forslag om mødediæter. Skema udfyldt og afsendt)

