ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 24. september 2008 i HUSET
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Tommy Gjøl, Grete Jensen, Anker Hugger, Marianne Thode,
Birthe Mingon(referent)
Afbud: Grete Hagedorn, Betina Engelhardt-Rasmussen
Pkt. 1
Pkt. 2

Referat fra møde den 27. august 2008
Referatet godkendt
Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming henviste til tidligere beslutning om, at vi ikke holder noget i forbindelse
med den internationale ældredag den 1. oktober.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
Ældrerådsvalg 2010
Flemming orienterede om, at han, efter at have talt med forvaltningen, var af den
opfattelse, at der var to modeller, en fælles valgprocedure, eller en valgprocedure
i hvert sogn. Vi skal også huske, at det skal drøftes på plenarmødet, om
Ældrerådet skal tage navneforandring til Seniorråd af hensyn til Ældre Sagen.
- Opfølgning på Budget 2009
Der foreligger intet nyt.
Opgørelse over venteliste til plejehjem mv. pr. 30. juni og 31. juli 2008
Der er sket en væsentlig nedgang, og det bliver bedre, når alle nye pladser på
Krogstenshave er besat.
Digitale planer via PlansystemDK
Teknisk Forvaltning er gået over til et nyt system og fordelene herved.
Ældrerådet er blevet spurgt, om vi er interesseret i at modtage materiale fra det
nye system. Tommy udfylder spørgeskemaet.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
Betina havde sendt afbud til mødet.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger
Flemming orienterede om et godt samarbejde med Krogstenshaves køkken i
forbindelse med prøvespisningen. Der sker en lang række forbedringer bl.a. i
pakningerne. Der er generelt tilfredshed, men enkelte utilfredse.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Der har været møde i Danske Handelsrejsende, der var ikke noget nyt. Strandmark
lokalråd har haft et kort møde om de kommende arrangementer. Arrangementet
med Niels Køhler om kriminalitet var godt besøgt.
Avedøre Lokalråds arrangement om et godt ældreliv havde været en stor succes.
Strandmarkshave har haft møde den 21. Der havde været rundvisning, fordi der
var en del nye medlemmer af rådet. Der arbejdes med visioner og
personaleudvikling, der har resulteret i, at alle stillinger er besat. Der havde været
uanmeldt tilsyn med et flot resultat. Der er loppemarked lørdag den 4. oktober.
Søvangsgården havde møde den 8. september, og der har også været uanmeldt

ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

tilsyn den 27. august uden særlige bemærkninger, dog var bemærkninger om
vedligeholdelsestræningen, der ikke var tilfredsstillende. Som kontraktmål har
man besluttet at se på gas- og elforbruget.
Svendebjerghave har også haft møde, og det går godt uden de store problemer.

Pkt. 6

-

Aktivitetscenter
Mødet i Aktivitetscentret med Beredskabsforbundet blev aflyst pga sygdom, men
der havde ikke været den store tilslutning.

-

Safaribussen
Det går godt med det nye stoppested ved Aktivitetscentret.

Beslutninger
- Deltagelse i influenzavaccinationer
Der er fordelt hjælpere til alle dage.
-

Efterårets møder med samarbejdspartnere, beslutningsskema vedlægges
Flemming har udarbejdet et beslutningsskema for arrangementerne. Skemaet blev
gennemgået og aktiviteterne blev fordelt. Flemming renskriver skemaet og sender
det til Ældrerådets medlemmer. Mødet med bruger-/pårørende rykkes til den 12.
november kl. 10.30.

-

Sundhedscentrets arrangement 26. eller 27. januar 2009 i HUSET
Risbjerg står for arrangementet.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Det kører godt, og det er velholdt. Der har været problem med alarmen, men
Tommy har ordnet det med Selskabet..
- Kontaktudvalgsmøder
Der har ikke været møde i Kontaktudvalget

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 3/2008.
- Julekort
Birthe får trykt kortene og Flemming sender den reviderede oversigt over
modtagere til Birthe.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 25/2008, EU-udbud på engangsbleer og inkontinensprodukter til
voksne og børn.
Svaret blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi
Anker omdelte driftsregnskab. Regnskabet blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
Flemming orienterede om Svend Henriks begravelse, og Flemming har været hos
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enken med blomster, da han først var blevet orienteret om begravelsen efter at den
havde fundet sted.
Regionens budget for 2009 ligger på Flemmings hylde til orientering.
Flemming orienterede om kommende høringssvar.

