ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

25. maj 2008
Referat af Ældrerådets møde 28. maj 2008 i HUSET
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Marianne Thode, Tommy
Gjøl, Betina Engelhardt-Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Grete Jensen
Pkt. 1

Referat fra møde den 30. april 2008
Godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Ældreforum har udgivet en bog om Ældreomsorg, der er blevet tilsendt,.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
Flemming orienterede om den uventede opsigelse fra Henri Goldstein.
Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 30. april 2008
Der venter omkring 60 og det bliver formentlig ændret med indvielsen af de nye
boliger på Krogstenshave.
- Udarbejdelse af tilgængelighedsplan for Hvidovre Kommune
Ældrerådet kan stille med en yderligere repræsentant. Der var enighed om at
foreslå Anker, der er formand for trafik- og byggeudvalget.
Der er afsat 4 datoer for besigtigelse. Der er afsat et beløb til udvalget.
- Forslag til medlemmer til Frivillighedsrådet under Velfærdsministeriet
Det er alene frivillige organisationer, der kan stille med kandidater.
- Konflikter indenfor sygepleje- og plejeområdet
Der er intet nyt.
- Valgprocedure til Ældrerådet
Kopi af brevet til formanden, Helle Adelborg om ændrede valgprocedurer
er udsendt til lokalrådsformændene med anmodning om at drøfte, om
Ældrerådet skal foreslå navneændring til Seniorråd.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Skovture
Det havde været gode ture. Der havde været godt 150 daghjemsgæster og
beboere i beskyttede boliger samt omkring 30 hjemmeboende, i alt omkring
1400 deltagere. Ældrerådet drøftede hele forløbet og de erfaringer, vi har
fået. Anker har betalt for musikken, og Anker kontakter Det Frivillige Ældreråd
for deling af beløbet.
Kontaktudvalget har møde den 4. juni kl. 14
Dagsordenspunkter: Status på plejehjemsbyggeriet, valgprocedure til Ældrerådet,
Aflastning, Avedøre status, Status vedrørende genoptræning, SundhedsCentret,
status, opfølgning på medarbejderdelen vedr. puljeansøgning.
Årets plejehjemstilsyn har følgende fokuspunkter: pleje og omsorg, aktivering og
træning. Disse fokuspunkter er afledt af Ældrerådets høringssvar.
Der er møde med sektorchef Anne Moebius den 3. juni kl. 9 på 3. sal fløj A på
Rådhuset om det kommende budget. Mandag den 9. juni skal forvaltningen have
Ældrerådets bemærkninger.
Der er 3 høringssager på vej. Deadline er onsdag den 4. juni. Grete ser på
patientskoler, Flemming ser på ventelister, eventuelle flere ser Birthe på.

ÆLDRERÅDET
Pkt. 5

Pkt. 6
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Orientering
- Ældresammenslutninger
Marianne og Grete J har været til Danske Ældreråds årlige konference. Der er
efterfølgende udsendt rapport og omtale i Danske Ældreråds blad.
- Vestegnens Ældreråd. Grete H, Anker og Marianne havde været i Dragør til det
halvårlige møde. Det var blevet besluttet, at der fremover skal være en mere
præcis dagsorden til drøftelse. Næste møde bliver i Albertslund.
Mødet i Dragør gav anledning til en længere drøftelse af, hvordan Ældrerådene
fungerer i de forskellige kommuner, og hvad der rører sig, da der er stor forskel
på, hvordan de enkelte Ældreråd fungerer, og hvordan de bliver hørt i kommunen.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd.
Strandmark tager på tur til Sofiero med to busser den 6. juni med omkring 100
mennesker.
Strandmarkshaves bruger-/pårørendes mødet blev aflyst og rykket til den 2. juni
med de nye, der er blevet valgt.
Svendebjerghave har møde den 29. maj. Krogstenshave har den 26.6. med de
nyvalgte. Søvangsgården har møde den 2. juni. Danske Handelsrejsende har haft
møde. Der er nogen afgang i personalet og der skal ansættes nye. Der er blevet
mere ro hos beboerne om plejehjemmets fremtid.
-

Aktivitetscenter
Lokalrådet i Nord arbejder sammen med Aktivitetscentret. Der skal være en
sommerfest. Der er lidt afdæmpede aktiviteter i sommerperioden. Der arbejdes
med en ide om at holde 10 minutters gymnastik ind imellem aktiviteterne. Der er
også rejseaktiviteter. Havemanden er blevet lidt svagere, men der er en del
frivillige, der hjælper med. Der starter et hold Pilates den 4.9. torsdag eftermiddag.

-

Safaribussen
Der er skovtur den 4. juni og der er planer om at ændre køreplanen, så der bliver et
stoppested i Hvidovregade.

Beslutninger
- Budget 2009
Flemming nævnte nogle områder, som er vigtige i forbindelse med Ældrerådets
bemærkninger til budgettet. Flemming anmodede repræsentanterne i bruger./pårørenderådene om at spørge ind til økonomien, hvad skal vi lægge vægt på, og er
der punkter, vi skal være opmærksomme på.
-

Opfølgning af møder med samarbejdspartnere
Flemming udarbejder status over punkter, der skal følges op på.
Efterårets oplysningsarrangementer
Vi har fået bevilget 3000 kr. til Forebyggelse i hjemmene og 4000 kr. til
førstehjælpskurser. Vi har ikke fået tilskud til det forebyggende sundhedsarbejde.
Den 23. september holder Avedøre Lokalråd et arrangement ”Et godt ældreliv” i
Ll. Friheden.
Forebyggelse i hjemmene. Arrangementet holdes i Strandmark/Avedøre i
samarbejde i Ll. Friheden i oktober. Nord/Akativitetscdentret og Risbjerg aftaler
fordeling af datoer i november. Birthe kontakter Beredskabsforbundet.
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Lokalrådene bliver kontaktet om deltagelse i Førstehjælpskurser. Eventuelle
overskydende pladser bliver tilbudt Det Frivillige Ældrearbejde. Birthe kontakter
ASF om kurserne.
Avedøre er tovholder på Kultur- og Fritidsmessen.
Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Kontaktudvalgsmøde forventes 27. juni 2008 kl. 10.00 i HUSET
Der males for øjeblikket udvendigt.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2008
Der holdes møde i bladudvalget den 2. juli kl. 10. Bladet udkommer den første
uge i september.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 12/2008, Kvalitetsstandarder vedr. pleje- og besk. boliger
- Høringssvar nr. 13/2008, Timeberegningen for perioden 2008-2009
- Høringssvar nr. 14/2008, Ansøgning til forebyggelsesfonden, projekt
Stress og trivsel
- Høringssvar nr. 15/2008, Kvalitetsstandarder på Træningsområdet 2008
- Høringssvar nr. 16/2008, Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp
Høringssvarene blev taget til efterretning.

Pkt. 10

Økonomi
- Anker uddelte driftregnskab pr. 28. maj 2008 og driftregnskab for Ældrerådet i
Hvidovre 2007. Regnskaberne blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
Risbjerg Kirke har et arrangement den 23. oktober ”min yndlingssalme og mit
politiske ansvar” med Milton Graff Pedersen og Arne Bech.
Grete H tager brød med til næste møde.

