ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 23. januar 2008 kl. 10.00 i Huset, Hvidovrevej 253 B
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Anker Hugger, Marianne Thode, Tommy Gjøl, Grete
Hagedorn, Birthe Mingon, Betina Engelhardt Rasmussen
Afbud: Grete Jensen
Pkt. 1

Referat fra møde den 28. november 2007
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Ingen bemærkninger

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 31. oktober og 30. november
2007
Vi følger tallene nøje. De er ret stabile. Aflastningspladserne i Avedøre forventes
færdige omkring 1. april. Folketingets økonomiske loft over byggeri er et
problem i forbindelse med byggeri af plejehjem
- Invitationer fra Danske Ældreråd til repræsentantskabsmøde og konference samt
temadage om kvalitetsstandarder.
Repræsentantskabsmøde den 9. april 2008, og konference den 10. april.
Grete Hagedorn tager med og enten Grete Jensen eller Marianne Thode deltager..
Besøg hos Intervare den 30. januar 2008 Huset Lægers Vaccinationers Service
fra kl. 10 – 12 Valhøjs alle 136. Marianne, Grete H, Flemming, Tommy og
Birthe deltager.
- Danske Lægers Vaccinations Service, evaluerings- og informationsmøde.
Flemming og Grete deltager fra Ældrerådet.
.
Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Skovturene går til Gyrstinge Skovkro i maj måned. Der er prøvetur onsdag den
5. marts. Billetsalg fra Risbjerggård den 7. april kl. 10 – 13. De resterende
billetter sælges den 8. april i Huset. Guidemøde den 15. april kl. 10 i Huset.
Der har tidligere været problemer med forudkøb, og det er derfor besluttet, at
billetsælgerne ikke kan købe billetter forud.
Der er en høringssager på vej med frist den 5. februar kl. 12
Betina har undersøgt forsikringsforholdene for Huset. Da kommunen er lejeren,
dækker kommunens forsikring Huset. Det undersøges hvad kommunen dækker,
inden ALKA forsikringen opsiges.
Orientering
- Ældresammenslutninger
Flemming udtrykte forundring over, at vi ikke har hørt fra Regionsældrerådet.
Det var meningen, at der skulle være møde hvert halve år. Flemming undersøger,
hvad der sker i Regionen.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Risbjerg lokalråds arrangement med kørerlæreren om færdselsregler var mere end
godt besøgt. Der er aftalt et nyt møde med kørelæreren den 11. februar.
Risbjerg får via Ældrerådet tilskud fra Danske Ældreråd til arrangement om
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pensionisters rettigheder. Der bliver mulighed for at yde transport til interesserede,
der ikke selv kan komme til Huset. Der kontaktes plejehjemmene og Edith
undersøger via Safaribussen. Arrangementet omtales i Hvidovre Avis første uge i
februar.
Strandmarkshave havde møde i december. Næste møde er den 4. februar, hvor
man lægger op til en rundvisning.
Svendebjerghave. Omstruktureringen er ved at falde på plads i forbindelse med
oprettelse af aflastningspladser.
Søvangsgården har modtaget embedslægens kommentarer, som skal drøftes på
næste møde. Søvangsgården skal i gang med at renovere vinduerne.
Krogstenshave har først have møde i marts. Der er kommet en meddelelse til
beboerne om en huslejestigning på 1200 kr. på grund af nybyggeriet. Det vil
formentlig betyde mellem 200 og 500 kr. pr. beboer. Det er ikke en sag, der skal til
høring i Ældrerådet, idet det er en følge af byggeomkostninger.
Aktivitetscenter
Der har været indbrud, og efterfølgende er der installeret tyverisikring af
vinduerne. Arrangementerne går godt. Der er foretaget nyanskaffelser, og
budgettet ser godt ud. Der er aktivitetsuge i april. Der er møde mellem brugerrådet
og Ældrerådet den 27. marts kl. 13.30 i Aktivitetscentret.
Safaribussen
Bussen kører efter planen.
Pkt.6

Administrative beslutninger
- Møde med Social- og sundhedsforvaltningen. Forvaltningen oplyste, at der havde
været i alt 733 besøg til ældre +75 årige. Der har været 2.147 der har sagt nej.
Det blev foreslået, at Ældrerådet skal stå for et arrangement, der skal afholdes i
de 4 lokalråds regi. Arrangementet skal dække forebyggelse for ældre i
dagligdagen. Forslaget drøftes på førstkommende plenarmøde.
- Emner til møde med Social- og sundhedsudvalget den 5. februar kl. 17. Der bør
drøftes plejehjemsbyggeri, Danske Handelsrejsende, Krogstenshaves
færdiggørelse. Anvendelse af puljemidler på hjemmeplejens område.
Opfølgning på rapport om hjemmeplejen, og personalesituationen i
hjemmeplejen.
Lån til boligejere til betaling af ejendomsskatter og afgifter.
Birthe havde rundsendt en redegørelse om muligheder for at få boligydelse. Der
var enighed om, at Ældrerådet ikke kan gøre mere men henvise til Det Frivillige
Ældreråds rådgivning.
- Forebyggende hjemmebesøg for +75 årige efter hospitalsindlæggelse. Emnet
blev drøftet, og Flemming undersøger, om Hvidovre kommune har været med i
den undersøgelse, som har været omtalt i Kristeligt Dagblad.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Flemming har talt med teknisk forvaltning om varmeproblemerne i Huset.
- Henvendelse fra Forbrugergruppen Vest om lån af lokale til generalforsamling
den 10. marts kl. 18.
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Information
- Ældrerådet orienterer nr. 1/2008 og 2/2008
Næste nummer skal udkomme midt i marts måned af hensyn til skovturenes
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billetsalg.
Fordeling af blade på de 4 lokalområder. Det aftales nærmere på plenarmødet,
hvordan det kan koordineres lokalrådene imellem, så der også er blade tilovers
til møder med kommende pensionister m.v..
-

Annoncer
Det går godt med oprettelsen af nye aftaler. Der sendes fakturaer ud.
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Høringer
- Høringssvar nr. 37/Fremtidigt behov for plejeboliger.
- Høringssvar nr. 38/2007Udbud af diabetesartikler
- Høringssvar nr. 39/2007 Ændring af vedtægter for Aktivitetscenteret
- Høringssvar nr. 1/2008 Venteliste på ergoterapeuter i Handicapområdet.
- Forvaltningens kommentar til Ældrerådets høringssvar om hjemmeplejeanalyse.
- Frigivelse af puljemidler – 2. runde vedr. puljen ”bedre ældrepleje”
Svarene blev godkendt. Der aftales møde om høringssvar 31.1. kl. 13.
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Økonomi
Anker uddelte driftsregnskab for 2007. Regnskabet tages til efterretning og skal
gennemgås af revisor. Kontingent til Danske Ældreråd er betalt.
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Eventuelt
Datoer for kommende arrangementer:
26. februar 2008 Ældrerådsmøde
27. marts 2008 Aktivitetscentret
2. april 2008 Pensionistforeningerne
16. april 2008 Plenarmøde
23. april 2008 Bruger/pårørende
27. maj 2008 Vestegnens Ældreråd.
4. juni 2008 Kontaktudvalg med Social- og sundhedsforvaltningen
21.oktober 2008 Kontaktudvalg med Social- og sundhedsforvaltningen

Ref.: Birthe Mingon.

