ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 29. oktober 2008 i HUSET. Hvidovrevej 253 B
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Grete Jensen, Anker Hugger, Tommy Gjøl,
Marianne Thode, Betina Engelhardt-Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 24. september 2008
Ingen bemærkninger

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Ingen bemærkninger.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
Influenzavaccinationer 2008,
Det er forløbet tilfredsstillende, der er ca. 1200 indtil nu, og der mangler en gang.
Inspirationspapir til revision af vedtægter for Ældreråd/Seniorråd
Der omdeles kopi af papiret, der blev taget til efterretning

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
Betina omdelte Sundhedsprofil for regioner og kommuner.
Betina orienterede om møderække med SSU i 2009 og udkast til møder med
Kontaktudvalget 2009.
SSU er 3. februar, torsdag den 6. august og mandag den 9. november, alle dage
kl. 15 – 17
Kontaktudvalget 6.1., 23.6. og 8.12. kl. 14 - 16
På mødet med pensionistforeningerne rejste Keglerne spørgsmålet om
adgangsforhold til deres lokaler. Der er efterfølgende sket et tilsynsbesøg, og der
er konstateret en række skader, der vil blive taget med i teknisk forvaltnings
prioriteringsliste.
Indvielse af den nye del af Krogstenshave den 11. november kl. 13.00.
Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Flemming har kontaktet Regionsældrerådets formand, idet der mangler
informationer fra dem. Flemming rykker igen.
Vestegnens ældrerådsmøde er flyttet til den 26. november som er den dag, vi har
Ældrerådsmøde. Flemming har aflyst vores deltagelse.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
På Strandmarkshave er der anmeldt tilsyn den 27.. november. Den 3.11. bliver
Torndalshave 10 år.
Risbjerg lokalråd holder et arrangement i samarbejde med SundhedsCentret den
26. januar 2009 med titlen Veje og omveje til et sundt ældreliv.

Pkt. 5

Avedøre lokalråd har holdt møde den 28. oktober, hvor man havde drøftet mødet
med pensionistforeningerne. De mente, at Ældrerådets blad manglede en række
faglige punkter. Der blev kritiseret, at der aldrig ligger blade på Frihedens Apotek.
Tommy oplyste, at han leverede til Apoteket.
Avedøre har fået et nyt medlem, Sonja Petersen, og Wilhelm Nygaard har trukket
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sig. Kultur- og Fritidsmessen blev drøftet, og der blev efterlyst medvirken fra
andre lokalråd. Flemming beklagede den manglende

deltagelse men oplyste, at 5 ud af de 7 Ældrerådsmedlemmer havde været på
messen og kunne være trådt ind, hvis lokalrådet havde ønsket det.
Bestyrelsesmøde på Søvangsgården. Finansieringen om udskiftning af vinduer er
ved at falde på plads.
Krogstenshave har anmeldt besøg den 3. november. Den nye afdeling er flot, men
huslejen er høj.
-

Aktivitetscenter
På fredag den 31. oktober kl. 10 er der generalforsamling. Der bliver arrangeret en
månedlig spisning kl. 17 – 20. Der er kommet en ny køkkenchef.

-

Safaribussen
Det kører fint, men der mangler hjælpere. Det bliver efterlyst.

Pkt. 6

Beslutninger
- Efterårets møder med samarbejdspartnere,
Flemming og Anker står for plenarmødet.
Bruger/pårørende mødet står Marianne og Grete for.
- Sundhedscentrets arrangement den 26. januar 2009 i HUSET, Risbjerg lokalråd
Der ligger en aftale med SundhedsCentret. Der er ansat en
informationsmedarbejder i Centret.
- Der er udsendt dagsorden for mødet den 4. november med social- og
sundhedsudvalget. Flemming gennemgik dagsordenen.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Der foreligger intet nyt.
- Ansøgning fra ASF Dansk Folkehjælp om lån af lokaler i HUSET 5 – 6 gange om
året. Der var enighed om, at godkende ønsket.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 1/2009
Udvalget har haft møde og planlagt næste nummer. Peter Lougart har stillet
forslag om at bladet en gang om året sendes ud til alle. Det undersøges nærmere,
om det kan lade sig gøre.
- Annoncer
Intervare har accepteret fortsat at annoncerer
- Julekort
Flemming udleverede en oversigt over modtagere af julekort. Birthe bestiller kort
på trykkeriet.
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Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 26/2008, Kontraktstyring – mål 2008 – for institutionerne på
social- og sundhedsområdet
Tommy gennemgik hans forslag til besvarelse og hans bemærkninger til det
fremsendte materiale. Ældrerådet drøftede høringssvaret og enedes om en
udformning, som Tommy renskriver og rundsender. Flemming sender det endelige
svar.

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte status, der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
Som følge af fejl i booking afholdes andet arrangement fra kl. 12.00. Som følge heraf
foreslås ældrerådsmøde den 26. november 2008 rykket frem til kl. 9.00. Marianne
tager morgenbrød med.
Henvendelse med tilbud om billed-foredrag om Indien
Der var enighed om, at det ikke er Ældrerådets opgave.

