ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune
Flemming Cramer-Larsen
Kontor: Hvidovrevej 253 B
2650 Hvidovre

Referat af Ældrerådets møde tirsdag den 26. februar 2008 i HUSET
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Anker Hugger, Grete Hagedorn, Grete
Jensen, TommyGjøl, Birthe Mingon, Betina Engelhardt-Rasmussen
Afbud: Marianne Thode

Telefon 3649 6566
E-mail:
aeldreraadethvidovre@post .tele.dk
www.aeldreraadet.hvidovre.dk

Pkt. 1

Referat fra møde den 23. januar 2008
Ingen bemærkninger

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Listen blev taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 31. januar 2008
taget til efterretning
Danske Lægers Vaccinations Service, evaluerings- og informationsmøde
Grete H og Flemming har været til møde. Der blev udleveret en pjece om
rejsevaccinationer. 3 ud af 4 af ældre over 65 år bliver vaccineret mod influenza
Lokalt arrangement med Sundhedscenteret om forebyggelse for ældre i
hverdagen
Flemming har drøftet spørgsmålet med Centret. Forebyggelse i hjemmet og
reaktioner, når der sker noget. Flemming får et oplæg. Der lægges op til 3
arrangementer 3 forskellige steder. Førstehjælpskursus drøftes på plenarmødet og
Betina undersøger mulighederne for finansiering.
Orientering om Ældrerådets virke i Regionsældrerådet
Ældrerådet var faldet ud af deres system, men nu får vi igen indkaldelserne.
Der har været møde om Region Hovedstadens kommende plan for en ældreplan,
der skal sikre de ældre ved indlæggelse og udskrivning.
Ændring af mødedatoer med samarbejdspartnere er ændret til følgende:
- Møde med Pensionistforeninger m.fl. 1. april kl. 10,
- Plenarmøde 22. april kl. 10,
- Møde med Bruger- Pårørenderådsmedlemmer 29. april kl. 10.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Skovture
Der er prøveskovtur i næste uge, og Betina uddelte guiden. Handicapdagene er
ved at blive fastlagt.
Betina oplyste, at kommunens forsikring dækker samme områder som Alka, som
hidtil har dækket. Den kan derfor opsiges, da vi er dobbeltdækket.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Søvangsgården har haft ekstraordinært bestyrelsesmøde om udskiftning af
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vinduer, og hvordan det skal finansieres.
Tommy har været til møde på Danske Handelsrejsende, hvor der er lidt uro blandt
beboerne på grund af rygter om nedlæggelse.
Strandmarken lokalråd planlægger tur til Sophiero og et møde med Poul Sverrild
den 3. april kl. 12.00 i Lille Friheden
Anker har været til møde på Søvangsgården, hvor de også drøftede vinduerne. Der
var opstået et problem om, at al post blev leveret til kontoret også det, der skulle
leveres til de beskyttede boliger.
Krogstenshave har møde den 5. marts, hvor der skal vælges nyt råd.
Risbjerg lokalråd havde haft møde med FOA ved Karen Stæhr. Det havde været et
godt arrangement. Der var stillet forslag om, at der holdes et møde med politikere
og ansvarlige for hjemmeplejen, hvor borgere kan stille spørgsmål.
-

-

Aktivitetscenter
Der arbejdes med en temauge, hvor der skal være forskellige arrangementer med
oplægsholdere formentlig fra den 7. april og ugen ud.
Safaribussen
Der er intet nyt, den kører godt.

Pkt. 6

Administrative beslutninger
- Spørgeskema fra Danske Ældreråd om hjemmeside
Birthe udfylder skemaet på alles vegne.
- Fordeling af opgaver ved forestående møder med samarbejdspartnere
Opgaverne blev fordelt.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Tommy har købt en trådløs, let mikrofon til anlægget. Det blev foreslået, at Huset
undersøger, hvad en projektor til edb koster.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2008
Bladet udkommer i ugen efter påske, og deadline er 7. marts.
- Annoncer
Jyske Bank har trukket sig som annoncør.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 2/2008 Forslag til anvendelsen af Social- og Sundhedsudvalgets
Sundhedspulje
- Høringssvar vedr. Tilsyn med plejehjem
- Administrativ høring vedr. spørgeskema Udviklingsrådet
- Høringssvar vedr. Venteliste til plejehjem mv.
Flemming gennemgik de enkelte høringssvar, og de blev efter en drøftelse
godkendt.

ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Pkt. 10

Økonomi
- Danske Ældreråd kontingensopkrævning for 2008
Anker uddelte driftsregnskab for 2007, der er revideret og blev godkendt.
Status pr. 25.2. blev uddelt og taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
- Forslag om pensionisternes dag i Hvidovre.
Forslaget tages op på møderne med pensionistforeninger og på plenarmødet.
- Flemming orienterede om Tisvilde Højskole
- Grete orienterede om, at Irene Schjødt træder ind i Risbjerg lokalråd.

Flemming tager brød med til næste møde Birthe laver kaffe.

