HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 24. juni 2009 10.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Tommy Gjøl, Marianne
Thode, Grete Jensen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Betina Engelhardt Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 27. maj 2009
I pkt. 9, Høringer, ændres høringssvar nr. 18 og 19 til henholdsvis 17 og 18.
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Varslede besparelser på kommunens driftsbudget
Vi har via høringer udtalt os om de varslede besparelser.
- Busforbindelse mellem Hvidovre Station og Rødovre Centret
Der foreligger intet nyt
- Udtalelse fra Regionsældrerådet til Folketingets socialudvalg
Regionsældrerådet har på det seneste møde vedtaget en udtalelse, der går på, at
ventelister alene skal prioriteres efter lægefaglig hensyn. Udtalelsen er sendt til
Folketingets socialudvalg
- Afslag fra Trygfonden på tilskud til hjertestarter
Tommy prøver andre veje.
- Sager fra tilgængelighedsområdet
Der arbejdes bl.a. med opsætning af lydsignaler. Der arbejdes også med
optimering af sikkerheden ved lyssignaler.
- Samarbejde med SundhedsCentret
Ældrerådet havde et godt møde med medarbejderne om det fremtidige samarbejde.
Der er aftalt møde om SundhedsCentret den 11. november kl. 15 her i Huset.
Den 12. januar kl. 15 fortæller SundhedsCentret om KRAM

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
Der var afbud fra Betina

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Vestegnens Ældreråd har møde i Hvidovre den 21. oktober. Flemming sender
indbydelse ud til de øvrige kommuner. Det seneste møde i Regionsældrerådet
havde været positivt. Det blev oplyst, at der vil blive oprettet brugerråd ved
hospitalerne, hvor ældrerådene skal være repræsenteret.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd.
Strandmark lokalråd havde stor succes med deres bustur. Der planlægges med
foredrag og julearrangement.
Danske Handelsrejsende plejehjem udtrykker usikkerhed om deres fremtid. Anne
Moebius har lovet at tage hånd om problematikken.
Krogstenshave har haft uanmeldt besøg, der har udmøntet sig i en meget positiv
rapport.
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Lokalråd Risbjerg afholder ”Byens Talerstol” den 15. oktober kl. 15 med foredrag
om øjensygdomme ved Pernille Nymark Nielsen fra Glostrup hospital.
Jørgen Brix er blevet medlem af Lokalråd Nord
Søvangsgården har ansat en fysioterapeut, og dermed opfylder de nu kravene, som
det har været store problemer med.
Anker orienterede om, at man gennem en tre ugers periode havde prøvet en form
for ”arbejdsbytning”. Det havde givet positive resultater.
-

Safaribussen
Det går godt, der er mange brugere.

-

Aktivitetscentret.
Der var gennemført en del havearbejde og dagligdagen fungerer godt. Der havde
dog været lidt problemer i cafeen med omgangstonen, men det tages op i det
lokale blad.

Pkt. 6

Beslutninger
- Afvikling af møde med pensionistforeningerne m. fl.
Der er sendt indkaldelse ud til alle. Det starter kl. 14 og slutter kl. 17.30 Kit
Claudi kommer kl. 16. Grete H og Marianne står for opstillingen. Anker sørger for
brød. Der er afbud fra Tommy. Dagsorden udsendes snarest med tilmelding senest
5. august.
- Vedtægter og samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre
Kommune. Vedtægterne er godkendt med enkelte rettelser og fremsendt til
kommunen.
- Repræsentant til følgegruppen – Projekt Aktive Ældre. Første møde er den 27.
august kl.15. Der var enighed om, at Anker deltager.

Pkt. 7

Huset
- Status, vagter og aktiviteter
Der er sat en ny tavle op på væggen ved siden af kalenderen. Her sættes vagtlister
op både for Ældrerådet og lokalrådene.
Demenskoordinatoren har anmodet om at låne Huset nogle aftener.
- Kontaktudvalgsmøde
Flemming undersøger nærmere om behov.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer
Næste nummer af bladet udkommer i begyndelsen af september. Sideløbende
arbejdes der med at udarbejde en pjece om Ældrerådet.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 19/2009, Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for
hjemmesygepleje 2009
- Høringssvar nr. 20/2009, Reetablering af kommunens budget for 2009
Høringssvar nr. 19 og 20 blev godkendt.
- Høringssvar nr. 21/2009, Ældrerådets udmelding til Budget 2010
- Høringssvar nr. 22/2009, Projektforslag til Dybenskærhave Plejecenter
21 og 22 blev udarbejdet i forbindelse med mødet.
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Pkt. 10
Økonomi
Anker omdelte driftsregnskab med status.

Pkt. 11

Eventuelt
Flemming omdelte oversigt udarbejdet af teknisk forvaltning med markering af
handicap-parkeringspladser.
Marianne har samlet billardholdet til efterårets billardcup. Det består af Tommy
Nielsen, Ole Norup og Ove Flor.
Grete H orienterede om en undersøgelse af madpriser både på plejehjem og til
hjemmeboende. Den viser, at Hvidovre ligger rigtig pænt.

