ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 27. august 2008 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Tommy Gjøll,
Betina Engelhardt-Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Marianne Thode
Pkt. 1

Referat fra møde den 25. juni 2008
Der var ingen bemærkninger. Godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Der var modtaget en skrivelse fra Danske Lægers Vaccinations Service
med en forklaring om udsendelse af tilbud af vaccination mod Helvedesild.
Postlisten blev herefter taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opfølgning på Budget 2009
Flemming gennemgik forløbet fra den første udmelding med en besparelse
på 27 mill. Samt et par udvidelser. Efterfølgende har Ældrerådet haft møde
med Social- og Sundhedsudvalget og de har haft 1. budgetmøde, hvor de
fleste af vores indvendinger var accepteret, så der ikke blev de store besparelser
på ældreområdet. Kommunalbestyrelsen behandler budgettet den 9.9. og 7.10.
-

-

-

Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 30. juni og 31. juli 2008
Ventelisten pr. 31. juli var ikke påvirket af de 48 nye boliger, men de pågældende
borgere er nu tilskrevet.
Udarbejdelse af tilgængelighedsplan for Hvidovre Kommune
Anker og Flemming har været til møde, og man er i færd med at færdigredigere
oplysningerne, der efterfølgende samles som et løsbladshæfte. Man har
gennemgået og fotograferet alt, der er bemærkninger til. Der er stillet forslag om,
at der etableres en handicap-parkeringsplads i nærheden af Huset.
Orientering af nye pensionister
Flemming og Grete er med til møderne, der afholdes 4 gange om året. Der er stor
tilfredshed blandt de kommende pensionister med orienteringen.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
Betina orienterede om kommende høringssager i den nærmeste tid.
Handicaprådet arbejder med at afholde et dialogmøde med henblik på at få en
handicappolitik i kommunen.
Udbudsmaterialet om Byvej gik videre i KB-mødet tirsdag den 26. men skulle
lige via Social- og Sundhedsudvalget.
Betina har været i kontakt med Ditto busser og det afventer budgetvedtagelsen.
Der nedsættes et udvalg bestående af Betina, Flemming, Tommy N og Birthe.

Pkt. 5

Orientering
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- Ældresammenslutninger
Der er ikke noget nyt.
-

-

-

Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Bruger/pårørendemøde på Svendebjerghave den 18. august, hvor man drøftede
kontraktmål. Krogstenshave havde møde den 23. Man drøftede, hvordan man
skulle tage imod de nye beboere. Det var hensigten at holde et arrangement i
forbindelse med deres fødselsdag i september. De har udarbejdet en oversigt over
alle helligdage, da mange indvandrere har lidt svært ved at overskue det. Det
næste kontraktmål skal handle om miljø. De øvrige bruger/pårørenderåd holder
først møde i næste måned.
Aktivitetscenter
Aktivitetscentret starter op igen efter sommerferien. Der skal ansættes en ny
økonoma. Den 10. september kl. 13.30 arrangeres Beredskabsforbundets foredrag
om ulykker for ældre.
Safaribussen
Buskørslen fortsætter også i det nye år.

Pkt. 6

Beslutninger
- Efterårets oplysningsarrangementer
1. hjælpskursus’et kører fint. Det næste kursus holdes i uge 47 og 48.
Beredskabsforbundets foredrag om ulykker holdes den 10.9. i Aktivitetscentret,
den 14.10. i Lille Friheden og den 13. november i Huset.
- Ældrerådsvalg 2010
Flemming orienterede om hans deltagelse i Lokalråd Avedøres seneste møde om
emnet. Valgproceduren drøftes på plenarmødet den 3. november kl. 13.00.
Avedøre anmodes om snarest at fremsende en begrundelse for, hvilke særlige
omstændigheder der er for at områderne skal have deres eget valg, så Ældrerådet
kan undersøge det juridisk inden mødet.
- Valg af medlem og suppleant til Motionsparkens brugerråd
Ældrerådet har fået en henvendelse om at udpege et medlem til brugerrådet. Der
var enighed om at udpege Grete som medlem med Anker som suppleant.
- Efterårets møder med samarbejdspartnere
Plenarmøde den 3. november kl. 13.00, emner: Ældrerådsvalg, budget 2009, nyt
fra lokalrådene.
Pensionistforeningerne 22. november kl. 10
Bruger/pårørenderåd. Onsdag den 19. november kl. 10 med Anne Moebius

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Der er udarbejdet vagtplaner over både tirsdage og torsdage for det næste halve år.
- Kontaktudvalgsmøder
Der er ikke aftalt ny dato.
- Tilladelse til brug af lokaler er givet for første halvår 2009 til
demenskoordinatoren og 28. – 29. marts 2009 til Kræftens Bekæmpelse
- Der anskaffes en førstehjælpskasse opdateret til Huset. Endvidere besluttedes det
at ansøge om en hjertestarter til Huset.

ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 3/2008
Bladet udkommer den 2. september.
- Julekort
Listen fra sidste år blev gennemgået og revideret.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 19/2008, Plejehjem på Byvej
- Høringssvar nr. 20/2008, Forslag til Budget 2009
- Høringssvar nr. 21/2008, Budgetforslag 2009, Arbejdsmarkedsudvalget
- Høringssvar nr. 22/2008, Handleplan for kommunens hjemmepleje
- Høringssvar nr. 23/2008, Venteliste til plejehjem m. v.
- Høringssvar nr. 24/2008, Reviderede sundhedsaftale – indeholdende korrektur til
grundaftalen samt allonge
Svarene blev godkendt.
Der var enighed om, at Flemming kontaktede forvaltningen for at gøre
opmærksom på det utilfredsstillende i korte høringsfrister specielt ved store sager.

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte oversigt over annonceindtægter samt driftsregnskab pr. d.d.
Oversigterne blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
Flemming har været inviteret med til Husets Venner, Hvidovre kommunes årlige
arrangement for samarbejdspartnere.
Grete H. har ferie fra den 15. september til 1. oktober.
Tommy brygger kaffen næste gang og Flemming tager brød med.

