ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 31. oktober 2007 kl. 11.00
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. september 2007
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Blev taget til efterretning
Flemming havde fået en opfordring til at være indsamler ved Dansk Flygtningehjælp.
Der var enighed om, at opfordringen sendes videre til ÆR og DFÆ

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 30. september 2007 . Taget til
efterretning.
- Projektpuljen ”Ældrerådene – en aktiv medspiller i nærdemokratiet”
Flemming orienterede om puljens regler. Der blev stillet forslag om to
arrangementer, Risbjergs ”hvilke rettigheder har de ældre, og Strandmarkens ”IT
for ældre”. Der var enighed om, at vi søger midler til de to arrangementer. Birthe
er tovholder på Risbjergs og Tommy er på Strandmarkens.
-

Informationsmøder for nye folkepensionister
Der afholdes 6 arrangementer om året og de er godt besøgt.

-

Indkaldelse til møde med Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2007
Indkaldelsen er modtaget, Betina tjekker tidspunktet. Dagsordenen blev
gennemgået.
Der var enighed om at få opklaret procedure om ordningen for de over 75-årige.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
Der kommer en høring om hjemmeplejeanalysen. Den skal behandles i
Økonomiudvalget.
Der arbejdes på steder for skovturene. Der er 6 steder, der vil blive undersøgt
nærmere. Der bliver 8 ture.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger. Der har været møde i Vestegnens Senior/Ældreråd.
Det havde været et godt møde. Der blev bl.a. drøftet integration og Ældrerådenes
synlighed. Næste møde blev aftalt til den 27. maj 2008 i Dragør. Spørgsmålet om
navn, Ældreråd kontra Seniorråd tages op på næste plenarmøde.
-

Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd. Tilsyn på plejehjemmene er i gang. Der
har været tilsyn på Søvangsgården. Der havde bl.a. været en drøftelse af
genoptræningen. Der er tilsyn på Svendebjerghave på mandag, hvor man bl.a. skal
drøfte aktivitetsdelen.
Strandmarkshave har haft tilsyn den 23. oktober. Ældrerådets næste møde holdes
den 28.11. og det starter på Torndalshave, hvor man får en rundvisning. Selve
mødet kan ikke holdes der, men Anker undersøger om vi kan fortsætte på
Søvangsgården. Tilsynsmødet på Krogstenshave er den 20.11.

ÆLDRERÅDET

Pkt. 6

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

-

Aktivitetscenter. Der har været generalforsamling, og der er kommet 2 nye
medlemmer. Der er også vedtaget nye vedtægter. Der er en lang række aktiviteter,
og der arbejdes stadig på fornyelse. Der er startet cafe-eftermiddage med
underholdning.

-

Safaribussen
Safaribussen vil fortsat køre i det kommende år.

Administrative beslutninger
- Opfølgning af møde Aktivitetscentret den 18. oktober 2007.
Det blev understreget, at man skal koordinerer mødedatoer, f.eks. ved
vaccinationer.
Nyt møde aftalt til den 27.03.08 kl. 13.30.
-

Opfølgning af møde i Kontaktgruppen den 22. oktober 2007
Der blev drøftet servicepatruljen, der bliver nedlagt samt miljøpatruljen, der har
problemer med at opfylde opgaverne, idet der er færre kontanthjælpsmodtagere,
ligesom man vendte problematikken med motion og SundhedsCentret samt
genoptræningsproblematikken. Det sidste bliver nærmere belyst på mødet med
Social- og Sundhedsudvalget den 5. november.

-

Opfølgning af møde med pensionistorganisationerne den 23. oktober 2007
Det havde været et godt møde. Der er en række punkter, der undersøges nærmere.
Mht. til adgang til Internettet for pensionistforeningerne bliver der fulgt op på
spørgsmålet. Der tilbydes adgang via Husets pc’er. og Tommy N og Birthe står
for vejledningen hvis der er behov for det. Der blev efterlyst et
genoptræningsprogram for personer med taleproblemer.

-

Opfølgning af Plenarmøde den 30. oktober 2007
Det er beklageligt, at der er så mange, der er fraværende uden afbud. Der
manglede afbud fra 10-11 lokalrådsmedlemmer, men ellers havde det været et
godt møde. Det havde været succes med Henri Goldsteins gennemgang af
SundhedsCentret.

-

Møde med repræsentanter fra bruger-/pårørenderåd den 14. november 2007
Grete H og Marianne står for frokosten. Programmet blev gennemgået.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
- Møde i Kontaktudvalget 8. november 2007 kl. 13.00. Emner blev drøftet, og
Flemming orienterede om samarbejdsaftalen.

Pkt. 8

Information
- Udgivelse af Ældrerådet orienterer nr. 1/2008. Det skal udkomme 2. uge i januar.
- Annoncer
Der er aftale om en annonce på forsiden af næste nummer.
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Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 30/2007, Venteliste på ergoterapeuter i Handicapområdet
- Høringssvar nr. 31/2007, Status over klagesager 2007
- Ældrerådets skr. af 8. oktober 2007 til Kommunalbestyrelsen vedr. indskrænkning
af lån til boligejere til dækning af udgifter til vej- og kloakudgifter og lignende
Alle svar blev godkendt.
Der var omdelt en ny sag om ansøgning af puljemidler og Ældrerådet anbefaler
ansøgningerne samt tidligere anbefalinger.

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte driftsregnskab for perioden, og posterne blev gennemgået. Man
drøftede bl.a. telefonudgifter til Ældrerådets medlemmer. Den nuværende aftale
fastholdes. Der rykkes for annonceindtægter.

Pkt. 11

Eventuelt
Flemming omtalte ”den kommunikerende kommune” der er kommunens
kommunikationsplan for ledere.

Ref.: Birthe Mingon

