HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 27. maj 2009 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Tommy Gjøl, Betina
Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon(referent)
Afbud fra Marianne Thode og Grete Jensen
Pkt. 1

Referat fra møde den 29. april 2009
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Varslede besparelser på kommunens driftsbudget
Vi skal komme med en udmelding, men det er lidt svært på baggrund af de
høringer vi allerede har haft om besparelser på budgettet.
- Ansøgning til Social- og Sundhedsudvalgets sundhedspulje 2009
- Vi er enige om, at vi ikke vil søge i år, idet det er svært at få de udmeldte temaer
passet ind i arbejdet.
Opgørelse over venteliste til plejeboliger m. v. pr. 30. april 2009
Ventelisten er stadig helt i bund.
- Busforbindelse mellem Hvidovre Station og Rødovre Centret
Der bliver stadig samlet underskrifter. Det slutter med pensionistturen den 2. juni,
derefter bliver der aftalt en dato for aflevering til Rødovres borgmester.
-

-

Pkt. 4

Dialogmøde på Hvidovre Hospital
Ideen er, at der samles repræsentanter for forskellige interesseorganisationer, der
drøfter aktuelle spørgsmål, så regionsrepræsentanterne får input fra brugerne til
deres arbejde.
Invitation fra Pensionistforeningen Keglerne
Der var enighed om at sætte Marianne i spidsen for vores ”hold” til turneringen.

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
- Skovture 2009
Går rigtig godt med god pressedækning. TV2Lorry, Hvidovre Nærradio og
Danske Kommuner giver omtale.
- Den 16. 6. kl. 16.00 – 19.00 er der indvielse af Motionsparken. Der kommer en
officiel invitation. Brugerrådet er endnu ikke helt etableret, men Grete H er
registreret som medlem.
- Projekt aktiv ældre er gået igennem, pengene er bevilget, og der sættes en
undersøgelse i gang. Projektforløbet er 2 år.
- Betina har modtaget et spørgeskema fra Danske Ældreråd. Betina udtrykte
forundring over, at spørgsmålene kun går på negative forudsætninger. Der var ikke
mulighed for at give positive svar. Der var enighed om, at Ældrerådet skriver til
Danske Ældreråd om vores indstilling til skemaet. Flemming havde også modtaget
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et spørgeskema som formand, og Flemming var enig med Betina i, at det har en
negativ indgang og svært at besvare.
Pkt. 5

Pkt. 6

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Der var tre, der deltog, det havde været et godt møde, hvor der havde været
mulighed for at indsende forslag til debat. Der blev givet en redegørelse for,
hvordan det går i kommunerne. Det er besluttet på mødet, at det næste møde skal
holdes i Hvidovre i oktober.
Flemming og Grete H deltager i Regionsældrerådets møde den 3.6.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Der har været brugerrådsmøde på Svendebjerghave den 20. april. Krogstenshave
har først møde i august, og Søvangsgården holder møde i dag den 27. maj.
-

Aktivitetscenter
Der foreligger ikke noget nyt, det kører godt.

-

Safaribussen
Der har været guidemøde mandag den 25. maj. Det fastholdes, at der køres 1. og 3.
onsdag i måneden.

Beslutninger
- Henvendelse fra Lokalrådet for Avedøre vedr. Avedøre Stationsby. Sagen fordelt
ved mail den 6. maj 2009. Flemming gennemgik henvendelsen, der efterfølgende
blev drøftet i Ældrerådet. Der er to sager i henvendelsen, den ene er spørgsmålet
om ungdomshus, det andet er spørgsmålet om tryghed for de ældre i området. Der
var enighed om, at Ældrerådet ikke skal gå ind i sagen om ungdomshuset, idet det
er et politisk spørgsmål, men til gengæld er spørgsmålet om de ældres tryghed et
område, som Ældrerådet kan tage sig af. På nuværende tidspunkt er der roligt i
området, og vi følger sagen nøje.
-

Udmelding til budget 2010
Flemming havde sendt et udkast til udmeldingen, men der var enighed om,, at vi
venter med at formulere udmeldingen, til vi har fået resultatet af
udvalgsbehandlingen den 2. juni, hvor Ældrerådets høringssvar indgår i
behandlingen. Der regnes med en dato for aflevering den 22. juni.
Under dette punkt deltog Anne Moebius for at redegøre for den aktuelle situation.

-

Ældrerådsvalg, valgdato
Der var enighed om at næste Ældrerådsvalg foreslås afholdt torsdag den 15. april
2010. Ældrerådet har på seneste plenarmøde gennemgået og vedtaget forslag til de
nye valgregler og samarbejdsaftalen, der fremsendes til forvaltningen.
Det drøftes på mødet i august, hvordan vi kan markedsføre Ældrerådet forud for
det kommende valg.

-

Vestegnens Ældrerådsmøde, næste møde i Hvidovre i oktober. Mødedatoen blev
fastsat til onsdag den 21. oktober. Flemming sender invitation ud til de øvrige
kommuner og anmoder om emner til dagsorden. Betina undersøger, om
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kommunens informationsmedarbejder har mulighed for at gennemføre en tur med
Safaribussen.
Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Flemming nævnte, at der stadig er svigt med vagterne. Lokalrådene anmodes om
at sende vagtlister, så det fremgår, hvem der har ansvaret. Det skal også huskes at
vagterne tjekker telefonen for meddelelser.

Pkt. 8

Information
Tommy orienterede om, at der er kommet en ny annoncør til bladet.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 12/2009, Reduktionsforslag til imødegåelse af merforbrug på
ældre- og handicapområdet
- Høringssvar nr. 13/2009, Kvalitetsstandarder plejeboliger
- Høringssvar nr. 14/2009, Kvalitetsstandarder på daghjem efter kapitel 16 §§ 83-86
i Lov om social service
- Høringssvar nr. 15/2009, Kvalitetsstandard på træningsområdet
- Høringssvar nr. 16/2009, Kvalitetsstandarder på § 79 i Lov om social service og §
104 i Lov om social service.
- Høringssvar nr. 18/2009, Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp
-

Høringssvar nr. 19/2009, Fastsættelse af timeprisen for frit leverandørvalg i
perioden 2009-2010
Høringssvarene blev godkendt

Pkt. 10

Økonomi
Anker omdelte driftsregnskab d.d. Det blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
- Møde i Sundhedscentret den 16. juni kl. 9. Flemming, Grete H, Grete J, Anker,
Tommy og Birthe deltager. Der skal bl.a. drøftes det fremtidige samarbejde.
Flemming har modtaget en oversigt over handicap-parkeringspladser i kommunen.

