ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 26. marts 2008 i HUSET
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Grete Jensen, Marianne Thode,
BetinaEngelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent).
Afbud fra Anker Hugger og Tommy Gjøl
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. februar 2008
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Procedure ved behandling af høringssvar til SSU
Flemming orienterede om den nye formulering vedr. høringssvar. Der var
enighed om, at den formulering var en understregning af, at Ældrerådet skal
høres.
Opgørelse over venteliste til plejehjem m. v. pr. 29. februar 2008 blev taget til
efterretning.
Danske Lægers Vaccinationsservice, vaccinationer i 2008
Nye datoer er modtaget. Det bliver
1. oktober i Ll. Friheden,
2. oktober i Aktivitetscentret
3. oktober i Hvidovre Stationscenter
8. oktober i Huset
10. oktober i Avedøre Bibliotek
7. november i Huset
Udarbejdelse af tilgængelighedsplan for Hvidovre Kommune
Flemming deltager.
Region Hovedstadens Opsamlingskonference den 1. april 2008
Der er ingen, der kan deltage, da der er møde med pensionistforeningerne.
Birthe samler referaterne fra de 5 distriktsmøder samt opsamlingsmødet.
Møde med Aktivitetscentret er ændret til 3. april 2008 kl. 13.30
Flemming prøver at ændre datoen til den 14. eller 17. april, da Ældrerådet har
vagten i Huset den 3. april
Danske Ældreråd, repræsentantskabsmøde og konference 9-10. april
Marianne og Grete J deltager.
Pensionisternes Samvirke, repræsentantskabsmøde den 11. april
Birthe deltager.
Karen Margrethe har haft 75 års fødselsdag. Flemming har været ude med
blomster.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
- Betina orienterede om kommende høringssager med deadline den 9. april kl. 10
Der holdes møde den 8. april kl. 13 om sagerne.
- Skovture
Der er billetsalg den 7. april på Risbjerggård og restsalg den 8. april i Huset.
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Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger
Intet nyt
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Krogstenshave har haft valg og der blev valgt både medlemmer og suppleanter.
Svendebjerghave har haft møde den 3. marts. Der har været bestyrelsesmøde på
Søvangsgården, hvor der skulle tages stilling til renovering af vinduer og
vinduespartier til ca. 5 mill. Der er udarbejdet en finansieringsplan.
Strandmarkshave har valg den 23. marts.
- Aktivitetscenter
Grete orienterede om temaugen fra den 7. til 11. april.
- Safaribussen
Der er fortsat opbakning fra Kommunen til projektet.

Pkt. 6

Administrative beslutninger
- Tilrettelæggelse af forestående møder med samarbejdspartnere
Flemming gennemgik fordeling af opgaverne til møderne.
- Oplæg fra Sundhedscentret vedr. kurset: Veje og omveje til et sundt ældreliv
Oplægget tilbydes på plenarmødet som lokale arrangementer.
- ASF-Dansk Folkehjælps førstehjælpskursus
Kurset tilbydes Ældreråd og lokalrådsmedlemmer på plenarmødet.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Flemming orienterede om mødet i kontaktudvalget.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2008
Bladet er udkommet i dag den 26. marts 2008. Næste nummer kommer i
september. Der var en drøftelse af omdeling af bladet og enighed om, at der
udarbejdes en mere detaljeret oversigt over fordelingen.
- Annoncer
Amagerbanken ønsker ikke at fortsætte, men Tommy arbejder på alternativer.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 6/2008, Organisering og praksis i den udførende hjemmepleje
- Høringssvar nr. 7/2008, Virksomhedsplan for den samlede beskæftigelse
Svarene taget til efterretning

Pkt. 10

Økonomi
- Forsikringsdækning, ALKA
Det Frivillige Ældrearbejde ville gerne have undersøgt nogle detaljer om aftalen,
og Flemming får det skriftligt fra kommunen.
Grete havde driftsregnskab med på vegne af Anker. Regnskabet blev taget til
efterretning

Pkt. 11

Eventuelt
Grete H havde en pjece med fra Hjerteforeningen om ”lær at redde liv”
Marianne orienterede om seniormotions-redskaber i Kina.

