HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 29. april 2009 i HUSET
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Tommy Gjøl,
Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Marianne Thode
Pkt. 1

Referat fra møde den 25. marts 200
Referatet godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejeboliger m. v. pr. 31. marts 2009
Ventelisten består alene af borgere, der venter på et bestemt plejehjem
- Varmtvandsbassin i Avedøre Idrætscenter
Flemming har talt med Avedøre, og det kører rimeligt.
Busforbindelse mellem Hvidovre Station og Rødovre Centret
Borgmesteren fra Rødovre har svaret på Ældrerådets brev, og han ændrer ikke sin
indstilling om at nedlægge 132 i Rødovre.
- Ældrerådenes kontaktmulighed med hospitalerne
Flemming har undersøgt mulighederne for at få en kontakt med Hvidovre
Hospital, da der ikke oprettes brugerråd. Flemming går videre med sagen.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
- Skovture 2009
Status er, at der stadig er venteliste. Der er gået lidt kludder i antal boardingpas
idet der er udskrevet boardingpas til nogle, der ikke har billetter, men DFDS er
opmærksom på de problemer, der kan opstå og er parate til at klare problemerne.
Det ser positivt ud, og det skal nok blive et godt arrangement.
- Betina orienterer om kommende høringssager. Der er 5 eller 6 sager med
høringsfrist den 6. maj
- Orientering fra ERFA-møde
Betina har været til møde med Ældrekonsulenter i området. De fleste har valg nu,
og en del har det i forbindelse med kommunevalget. Erfaringen viser, at det giver
en større stemmeprocent. Man diskuterede, om man fremover også i Hvidovre skal
stemme samtidig med kommunevalget. Emnet tages op på næste Ældrerådsmøde
Betina skaffer materiale fra bl.a. en kommune, der vælger ved kommunevalget.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Tommy undersøger mulighederne for at lægge alle arrangementer ind på Hvidovre
Kalenderen i Hvidovre Avis
Der har været møde på Svendebjerghave, hvor man undersøger, om der skal
oprettes en palliativ afdeling.
Det har været bestyrelsesmøde på Søvangsgården, hvor man har drøftet kritikken
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af genoptræningsforholdene.
-

Aktivitetscenter
Der er ikke noget specielt at berette fra det seneste møde. Liff har ferie.

-

Safaribussen
Der er blevet tilbudt, at der kan køres hver onsdag, men resultatet bliver, at der
køres hver anden onsdag. Der udarbejdes ny køreplan fra august 2009.

Pkt. 6

Beslutninger
- Udmelding til budget 2010
Flemming tog hul på drøftelserne om, hvad vi skal satse på i forbindelse med
Ældrerådets udmelding. Ældrerådet forventer, at der afholdes et møde med Anne
Moebius inden udmelding.
- Vedtægter og samarbejdsaftale med Hvidovre Kommune
Forslaget blev godkendt
- Forslag ved Praktisk procedure ved opstilling af kandidater til Ældrerådsvalg 2010
i Hvidovre Kommune
Forslaget blev godkendt
- Gaveregulativ
Grete H havde udarbejdet et forslag. Forslaget blev godkendt.
- Tilrettelæggelse af møde med pensionistforeningerne den 11. maj
Der har været problemer med at skaffe oplægsholder. Der er enighed om, at det er
vigtigt at fastholde mødet med foreningerne. Der var derfor enighed om at flytte
det til den 12. august, hvor der allerede er en aftale med socialdirektøren.
- Møde om demens ”Hvorfor ældes vi så forskelligt”, den 8. september
Der er aftale med Inger Lange den 8.9. kl. 15.
- Evt. møde med socialdirektøren, den 12. august kl. 14.00 – 15.30.
Se ovenstående beslutning med pensionistforeningerne.
- Fremtidigt samarbejde med Sundhedscentret, aftalt møde 16. juni kl. 9. Flemming,
Grete H, Grete J, Anker og Birthe deltager.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Der forelå intet nyt

Pkt. 8

Information
Ældrerådet undersøger mulighederne for at komme med i Hvidovre Kalenderen
Der sendes opkrævning for annoncer for blad nr. 2.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 10/2009, Sundhedspuljen 2009
- Høringssvar nr. 11/2009, Kvalitetsstandarder for plejehjem og beskyttede boliger
- Forestående høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder på andre områder
De nye høringssvar blev fordelt mellem Hvidovre Ældreråds medlemmer.
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Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte driftsregnskab pr. 29.4.09, der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
Grete H spurgte til hjertestarteren. Tommy har søgt og fået bekræftelse på modtagelse
af ansøgningen.
Ældre Sagen har forespurgt, om Hvidovre Ældreråd vil være med til et arrangement
om øjensygdomme. Grete H undersøger forudsætningerne nærmere.

