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For alle over 60 år i Hvidovre Kommune
Referat af Ældrerådets møde 30. april 2008 i HUSET kl. 10.00
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Marianne Thode, Birthe
Mingon, (referent), Betina Engelhardt Rasmussen
Afbud: Grete Jensen, Tommy Gjøl
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. marts 2008
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Gennemgået

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 31. marts 2008
Ingen bemærkninger
- Udarbejdelse af tilgængelighedsplan for Hvidovre Kommune
Det seneste møde er blevet udsat til maj
- Region Hovedstadens afrunding af Ældreplanen
Det blev beklaget, at Ældrerådet ikke havde haft mulighed for at deltage.
- Møde for Vestegnens Ældreråd i Dragør den 27. maj 2008
Marianane har tilmeldt 3 deltagere.
Invitation fra Pensionistforeningen Keglerne
Marianne står for Ældrerådets tilmelding.
- Danske Ældreråds undersøgelse om klageråd og diæter
Danske Ældreråd har undersøgt, hvor mange kommuner, der udbetaler
diæter til ældrerådsmedlemmer, der er medlemmer af klagerådet. Det har vist
sig, at det ikke er alle kommuner.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Skovture
Der er 40 billetter tilbage på Rådhuset. Der var enighed om at satse på er være
så tidligt ude, at Medborgersalen kan reserveres til billetsalg.
Betina har fået forslag om emner til næste års skovtur.
Orientering
- Ældresammenslutninger
Regionsældrerådet har møde den 7. maj i Hillerød. Grete H og Tommy G deltager
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Risbjerg har fået nyt medlem, Irene Schjødt
Strandmark har haft et arrangement med Poul Sverrild med stor succes. Sofieroturen er fyldt op og der er 7 på venteliste.
Strandmarkshave havde valg til bruger-/pårørenderåd den 23. april. Der var mødt
24 op

Pkt. 5

-

Aktivitetscenter
Aktivitetscentret havde haft en god temauge med mange gode indlæg. De to første
dage havde været de bedste, bl.a. med indlæg om arv og testamente.
Aktivitetscentret er i gang med at udarbejde en pjece. Der er søgt om at få en
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hjertestarter til Centret. Der er planer om flere aktiviteter i sommermånederne.
-

Safaribussen
Safaribussen har skovtur den 4. juni til Hvidovre Stationscenter. Marianne oplyste,
at Friheden også har en centerforening, og formanden er Helle fra Boghandleren.

Pkt. 6

Beslutninger
- Konflikten i pleje- og sygeplejeområdet
Sagen kører fortsat og vi følger den tæt.
- Opfølgning af møder med samarbejdspartnere
Der udarbejdes en oversigt over, hvilke spørgsmål, der skal følges op på.
- Forslag om ændring af valgregler til Ældrerådet i Hvidovre
Der sendes en henvendelse til Social- og sundhedsformanden om en nærmere
undersøgelse. Det overvejes i forbindelse med de nye valgregler at ændre
navnet Ældreråd til Seniorråd.
- Efterårets oplysningsarrangementer. Så snart vi får tilbagemelding om
ansøgningen, arbejder vi videre med arrangementerne. Flemming orienterer
SundhedsCentret.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Ældre Sagen ansøger om at låne Huset til et arrangement om Ældresikkerhed.
Ældrerådet er positiv, og Flemming spørger Det Frivillige Ældreråd.
Der er lidt problemer med, at der er nogle, der glemmer at slukke lyset.
Flemming forsøger at ændre mødet i kontaktudvalget i Huset fra den 14. juni
eventuelt den 26. juni.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2008
Bladmøde den 18. juni kl. 10.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 8/2008, Tidsfrister for sagsbehandling i Soc.- og Sundh.forv.
- Høringssvar nr. 9/2008, Kvalitetsstandarder for Aktivitets-. og Dagcentre
- Høringssvar nr.10/2008, Handleplan for sundheds- og forebyggelsesplan
- Høringssvar nr.11/2008, Opførelse af plejeboliger på Byvej
Ældrerådet konstaterer, at SSU har imødekommet ønsket om aktiviteter for ældre i
samarbejde med SundhedsCentret.

Pkt. 10

Økonomi
Anker delte status ud samt en oversigt over annonceindtægter.

Pkt. 11

Eventuelt
Flemming havde modtaget takkekort fra Karen Margrethe og fra Ingolf
Ole Norup fylder 80 den 2. maj.
Hvidovre Nærradio har reception den 2. maj.
Marianne orienterede om Årsmødet på Nyborg Strand og havde en del materiale
med hjem, der lægges på kontoret.
Marianne orienterede om en temadag i KAB om boligsagen i fremtiden fra to
synsvinkler.

