ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat fra Ældrerådets møde 26. november 2008 kl. 9.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Marianne Thode, Grete
Jensen, Tommy Gjøl, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon(referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 29. oktober 2008
Referatet blev godkendt med en bemærkning om, at møde med kontaktudvalget
er den 6. januar 2009 0g ikke den 7. som det fremgik.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming orienterede om Dansk Sygeplejeråds pjece om bedre sundhed for den
medicinske patient. Listen blev taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
Møde med forvaltningen om forebyggende hjemmebesøg
Mødet var kommet i stand på anmodning af Ældrerådet, idet der var mange
divergerende opfattelser af, hvordan forløbet er. Flemming konkluderede, at
Ældrerådet tog redegørelsen til efterretning. Der blev uddelt en oversigt over,
hvor mange der har modtaget tilbuddet og hvor mange der har sagt nej.
Karen Margrete Blickfeldt kom forbi med det tilbud, hun netop havde modtaget,
og det kunne konstateres, at der ikke var en tilbudsdato i brevet. Flemming
undersøger det nærmere med forvaltningen.

Pkt. 4

-

Ændring af telefon- og åbningstid på Rådhuset
Flemming havde med kort varsel modtaget en anmodning om at oplyse, om vi
havde modtaget reaktioner på den ændrede telefon- og åbningstid. Det har vi
ikke.

-

SundhedsCentrets arrangement den 26. januar 2009 er aflyst
Det planlagte arrangement var aflyst, idet det ikke havde været muligt at få en
aftale på plads på det tidspunkt med SundhedsCentret.

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
Sommerudflugter. Der forelå intet nyt, idet forhandlinger fortsat foregår.
-

Hjertestarter gennem Tryg-fonden. Betina havde undersøgt mulighederne. Man
kan ansøge om en ”fadder”-ordning. Det kræver en kontaktperson og et
brugerråd. Tommy påtog sig at være kontaktperson og sender en ansøgning.
Der var enighed om, at brugerrådet skal nedsættes med repræsentanter for både
Ældreråd og det Frivillige Ældrearbejde.

-

Ældremobiliseringen.
Betina havde modtaget en skrivelse fra Ældremobiliseringen hvoraf det fremgår,
at Hvidovre ikke har noget frivilligt ældrearbejde. Birthe kontakter Tommy
Nielsen og udarbejder et svar til Ældremobiliseringen.

-

Høringer
Betina orienterede om de kommende høringer.
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Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Regionsældrerådet holder møde i Hillerød den 4. december. Flemming deltager.
Vestegnens Ældreråd har flyttet deres møde, så det falder sammen med Hvidovre
Ældreråds møde. Flemming har orienteret om, at de har flyttet mødet, så det falder
sammen med vores fastlagte møde, så vi kan ikke deltage.
-

Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Strandmarks Lokalråd holder julehygge den 11. december på Strandmarkshave kl.
14 – 17 pris 30 kr.
Søvangsgården holder loppemarked + julehygge den 29. november.
Krogstenshave har haft indvielse af den nye afdeling. Det havde været godt
besøgt.
Danske Handelsrejsendes Plejehjem har møde den 2. december. Her skal bl.a.
drøftes kontraktmål.

-

Aktivitetscenter
Anker oplyste, at økonomien ser fornuftig ud. De mange arrangementer er godt
besøgt.

-

Safaribussen
Safaribussen har fortsat stor succes. Der har været møde med guiderne, hvor man
fordelte forårets ture. Der er heldigvis en række faste hjælpere, men der er stadig
brug for, at der kan trækkes på flere hænder.
Gruppen, der deltager i prøvespisning på Krogstenshave, har haft møde den 18.
september. Det havde været et godt møde, hvor der blev orienteret om udvidelse af
menuplanerne og mere brugervenlig emballage. Der er en øget stigning af brugere.

-

Pkt. 6
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Beslutninger
- Efterårets møder med samarbejdspartnere
Plenarmødet havde haft valg til Ældreråd på dagsordenen. Det havde været et godt
møde, og Flemming følger op på de rejste spørgsmål.
Mødet med pensionistforeningerne havde haft et godt fremmøde, men der er stadig
en række pensionistforeninger, der ikke deltager.
Mødet med repræsentanterne i Bruger-/pårørenderådene. Anne Moebius fortalte
om arbejdet med kontraktmål og lovede at fremsende en oversigt over
arbejdsgangen. Hun opfordrede repræsentanterne om at gå aktivt ind i arbejdet og
stille spørgsmål til målene.
Der var enighed om at ændre disse møder fremover til temamøder. Der indkaldes,
når der er aktuelle emner, der bør belyses.
-

Indstilling af principper for afholdelse af ældrerådsvalg i 2010
På plenarmødet havde lokalrådene fået tilsagn om at være med i den tekniske fase
med udarbejdelse af valgreglerne.
Det blev besluttet, at Hvidovre Kommune er et valgdistrikt, hvor der vælges 7
medlemmer og 7 stedfortrædere. Der var også enighed om, at der skal være
mulighed for at stemme på flere kandidater, så der kan stemmes på op til 4
kandidater.
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Flemming og Birthe udarbejder forslag til valgregler og procedure. Derefter
sendes det til udtalelse i lokalrådene.
-

Eventuel ændring af Ældrerådets navn
På plenarmødet var der givet udtryk for mange holdninger til dette emne.
Ældrerådet endte med at beslutte, at navnet skal være Hvidovre Ældreråd forstået
på den måde, at vi fremover skal huske altid at bruge denne betegnelse, når vi taler
om Ældrerådet og ikke kun siger Ældrerådet.

-

Varmt vand bad/genoptræning på Hvidovre Hospital
Grete havde fået en henvendelse fra Ældre Sagen om Ældrerådets opbakning til at
arbejde for at varmtvandsbadet på Hvidovre Hospital blev bevaret.
Grete havde undersøgt sagen og fået oplyst, at der i dag er alternative, og bedre
metoder i forbindelse med f.eks. gigt. Hospitalet kan ikke selv opfylde alle
pladserne, og kommunerne kan ikke give garanti for en udnyttelse af den
resterende kapacitet.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Der er stadig henvendelser om at låne Huset, og det fungerer godt.
Den 16. december holder Det Frivillige Ældrearbejde og Ældrerådet julestue i
Huset. Det bliver et åbent hus arrangement, hvor man kan købe gløgg og
æbleskiver for 15. kr. Der vil være småkager og mulighed for at købe øl og vand.
Stig Petersen spiller julemusik og spiller op til fællessang med julesange.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 1/2009
Bladet vil være færdigt lige før juleferien. Der er omtale af nytårsfesterne, hvor
billetsalget allerede er den 8. januar. Bladet bliver nu lagt på Internettet, og der
arbejdes på mulighed for, at interesserede kan tilmelde sig en informationstjeneste,
så de automatisk får besked, når der udkommer et nyt blad.
Der arbejdes på en udvidelse af Ældrerådets hjemmeside med omtale og links til
arrangementer.
-

Annoncer
Det går godt med arbejdet, og annonceindtægten dækker en udgivelse af bladet.

-

Julekort
Julekortene er bestilt.

Pkt. 9

Høringer
- Udarbejdelse af høringssvar til Kultur- og sundhedspolitik i Hvidovre
- Venteliste til plejehjem
- Sygepleje-artikler
- Udarbejdelse af høringssvar til Plan for den ældre medicinske patient i
Hovedstadsregionen
Sagerne blev gennemgået, og arbejdet med at udarbejde svar blev fordelt.

Pkt. 10

Økonomi
Regnskabsstatus blev uddelt og gav ikke anledning til bemærkninger.
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Eventuelt
Marianne havde været på en konference. KLB havde udarbejdet en rapport, som vil
ligge på kontoret i Huset.
Tommy efterlyste muligheden for at bruge Internet log in i Huset. Der mangler en
adgangskode.

