ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 30. maj 2007 kl. 10.00
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Tommy Gjøl,
Marianne Thode, Birthe Mingon, Betina Engelhardt Rasmussen.
Pkt. 1

Referat fra møde den 25. april 2007
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming omdelte arrangementskalender fra Historiens Hus og
Hvidovrebibliotekerne.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Afvikling af pensionistskovtur 2007.
Det har stort set været vellykkede ture.
- Ansættelse af ny diætist, Tanja Bak Østergaard
Susanne Stryhn(tidligere diætist) er blevet ansat som leder af genoptræningen
1. marts og hendes afløser er Tanja Bak Østergaard. Der bliver ansat yderligere
en diætist.
- Orientering om brugen af omsorgskriteriet og om en henvendelse vedr. tandpleje.
Flemming havde fået en henvendelse om ”arbejdsformidling” for ældre. Tommy
havde en artikel med om emnet, og der var enighed om at tage punktet op, når
alle havde læst artiklen og eventuelle andre arbejdsrelaterede emner.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Kommunens prøvetryk af Ældrerådet orienterer
Betina omdelte prøvetrykket. Infoudvalget tager det med på næste møde.
Betina orienterede om kommende høringssager.
Det næste kontaktudvalgsmøde er den 18.6. kl. 13.00. Der efterlyses emner til
dagsorden. Frist for at sende emner til Betina er d. 6. juni.
Betina havde haft møde med Niels, Fritidscentret, om gruppen af ældre indvandrere Han havde kendskab til en gruppe med blandet medlemmer, som
Ældrerådet kunne tage kontakt til.
Forslaget tages op på et kommende møde.

Pkt. 5

Orientering
Ældrerådssammenslutninger
Flemming og Marianne orienterede om det seneste møde i Vestegnens Ældreråd
Der havde været en god gensidig orientering. Næste møde bliver i Høje Tåstrup
den 9. oktober.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Der er kommet invitationer til møder i Avedøre og i Strandmarken. Ole Norup er
blevet medlem af Strandmarken lokalråd. Avedøres seneste møde blev holdt på
Søvangsgården, hvor der også var en rundvisning. Man havde bl.a. drøftet ordningen med nødkald. Man havde også drøftet de økonomiske følger af kommunalreformen. Strandmarkshave havde møde den 23.5. Man mødtes på Torndalshave, hvor der er stor udskiftning. Strandmarkshave har en dementafdeling, der
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giver en del problemer med dagligdagen. Søvangsgården har jubilæum den 30.
juni.
-

Aktivitetscenter
Der er aftalt møde med Ældrerådet den 13. juni kl. 13.30. Flemming uddelte
dagsorden, og orienterede om sin snak med Liff i forbindelse med udarbejdelse
af dagssorden.
Brugergruppen der prøvespiser, mødes den 7. juni kl. 10.30 på Krogstenshave.

-

Safaribussen
Intet nyt

Pkt. 6

Administrative beslutninger
- Tilrettelæggelse af deltagelsen i Sundhedsuge 2007
Der er modtaget et skema fra Sundhedscentret. Der var enighed om, at Grete H er
tovholder på deltagelsen. Det er uge 37 og det holdes den 13. september kl. 10 –
15 i Huset. Information om kostens betydning v/diætisten. Tale om rygning. Anker
står for motion. Måling af kolesterol, blodtryk og blodsukker.
Motion er i Dansborghallen 17. og 20. september. Grete og Flemming aftaler
møde med konsulenten i Sundhedscentret.
- Vagtordning efter 1. september 2007
Ældrerådets vagttorsdage blev fordelt således:
Den 6. september Flemming
Den 20. september Birthe
Den 4. oktober Tommy Gjøl
Den 18. oktober Grete H.
Den 1. november Anker
Den 15. november Grete J
Den 29. november Marianne
- Vaccinationer holdes
onsdag den 26. september kl. 14.30 – 1700 Ll. Friheden
torsdag den 27. september kl. 09.30 – 12.00 Aktivitetscentret
fredag den 28. september kl. 13.30 – 16.00 Hvidovre Stationscenter
mandag den 1. oktober kl. 09.30 – 12.00 Avedøre Bibliotek
mandag den 15. oktober kl. 14.00 – 17.00 Huset
torsdag den 15. november kl. 10.00 – 11.45 Huset

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter.
Der er møde i husudvalget den 11. juni.
- Udarbejdelse af telefonliste
Anker arbejder videre med oversigten

Pkt. 8

Information
- Forespørgsel fra kommunalbestyrelsen om finansiering af et nr. af Ældrerådet
orienterer.
Rådhuset har haft et møde med Post Danmark og har fået et tilbud på ”med rundt”
på godt 30.000 + 6.000 til adressefilen
Flemming havde lavet et overslag på ca. 80.000, der efterfølgende er blevet
reduceret til ca. 60.000 med moms.
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Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 10/2007, Venteliste til plejehjem
- Høringssvar nr. 11/2007, Timeprisberegningen for perioden 2007-2008
- Høringssvar nr. 12/2007, Puljeansøgninger til puljen ”bedre ældrepleje”
- Høringssvar nr. 13/2007, Vedligehold. af færdselsarealer. Øget tilgængelighed 07
Udkast til høringssvar nr. 13 er udarbejdet i samarbejde med Handicaprådet, og
trafik og boligudvalgets bemærkninger.
Høringssvarene blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi
Anker omdelte driftsregnskab.
Anker omdelte kopi af ALKA forsikrings police for kombineret Erhversforsikring,
som Ældrerådet er omfattet af.

Pkt. 11

Eventuelt:
Intet.

Referat: Birthe Mingon

