ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 25. juni 2008 i HUSET
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne
Thode, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud Tommy Gjøl
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3

Referat fra møde den 28. maj 2008
Referatet godkendt
Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning
Meddelelser fra formanden
Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 31. maj 2008
Taget til efterretning.
Udarbejdelse af tilgængelighedsplan for Hvidovre Kommune
Flemming orienterede om udvalgets sammensætning. Udvalget havde været på
besigtigelse i område 1, med udgangspunkt i Hvidovre station. Der bliver
registreret 3 kategorier, alvorlige, mindre, uhensigtsmæssigt. Det bliver
kategoriseret og prioriteret. Enkelte ting bliver repareret umiddelbart, resten
samles op til politisk beslutning. Efterfølgende gennemgår teknikerne de øvrige
områder og registrerer dem.
Redegørelse fra trafikudvalget
Anker delte referat ud fra Ældrerådets trafikudvalg. Punktet tages op på mødet i
august sammen med redegørelse fra tilgængelighedsudvalget, hvor de enkelte
punkter sammenlignes, så vi ved, hvilke punkter vi selv skal arbejde videre med.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Betina uddelte referat fra det seneste møde mellem Ældrerådet og Kontaktgruppen
den 4.06.08
- Betina orienterede om de kommende høringssager.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger
Der foreligger referat fra mødet i Dragør. Næste møde er 5. november i
Albertslund. Der blev efterlyst lidt mere fagligt indlæg.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Risbjerg havde møde den 19. juni. Risbjerg og Aktivitetscentret koordinerer møde
med Beredskabsforbundet.
Strandmarken har haft møde med evaluering af turen til Sofiero. De foreslår, at
mødet i Strandmarken og Avedøre med Beredskabsforbundet bliver den 23.
september i Ll. Friheden. Denne dato falder dog sammen med Avedøres
arrangement om et bedre liv, så der skal aftales en anden dag.
Krogstenshave har møde den 25. juni. Strandmarkshave har møde den 22.
september. Svendebjerghave overvejer en forsøgsordning med varm mad om
aftenen. På Søvangsgården arbejder man videre med en udskiftning af vinduer.
Der har været møde mellem Søvangsgården og Socialforvaltningen om
træningsindsatsen for beboerne.
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Aktivitetscenter
Der meldes ud om en dato for foredraget om ulykker i hjemmet. Der holdes ikke
sommerferie i år. Der køres på et lidt lavere niveau, men holder det i gang.
Safaribussen
Efter sommerferien ændres stoppestederne, så M. Bechs Alle erstattes af et
stoppested i Hvidovregade. Skovturen havde været stor succes. Der er lidt
usikkerhed mht. chauffør, idet der pt. Kun er en chauffør, så der kan ikke tages
højde for sygdom.

Pkt. 6

Beslutninger
- Efterårets oplysningsarrangementer
Der er givet tilskud til afholdelse af 2 førstehjælpskurser. Datoer afventes fra ASF
Foredragene med foredragsholder fra Beredskabsforbundet holdes i
Aktivitetscentret, Huset og Ll. Friheden i løbet af efteråret.
Foredraget som er udarbejdet af Sundhedscentret har vi ikke fået tilskud til, og det
bliver derfor udskudt til foråret 2009.
Ældrerådet deltager ikke i Hvidovre Tour i år, da ressourcerne og økonomien ikke
er til det.
Procedure vedr. Ældrerådsvalget blev efterfølgende drøftet med forvaltningen, idet
sektorchef Anne Moebius mødte kl. 13.00 og gav en redegørelse for mulighederne
efter de lovændringer, der var kommet i forbindelse med kommunalreformen.. Der
arbejdes videre med problematikken, og der indkaldes til et ekstraordinært
plenarmøde om proceduren den 3. november kl. 13.00.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
- Kontaktudvalgsmøde 27. juni 2008 kl. 10.00 i HUSET
Der var enighed om at indstille, at det er de to formænd, der kan træffe afgørelse
om udlejning af huset. Mødet blev efterfølgende aflyst.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2008
Der er redaktionsmøde den 2. juli, hvor indholdet af næste nummer skal drøftes,
og der skal drøftes fordeling af bladet i områderne.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 17/2008, Venteliste til plejehjem m.v.
- Høringssvar nr. 18/2008, Ældrerådets udmelding til budget 2009
Taget til efterretning

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte driftsregnskabet, der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
Kultur- og Fritidsmessen har Avedøre Lokalråd som tovholder.
Flemming orienterede om Danske Ældreråds skrivelse til regeringen om manglende
regulering af folkepensionen.

