HVIDOVRE ÆLDRERÅD

For alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne
Thode, Tommy Gjøl, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Referat af Ældrerådets møde 25. marts 2009 kl. 10.00 i HUSET
Pkt. 1
Pkt. 2

Referat fra møde den 25. februar 2009
Referatet godkendt
Postliste, er vedlagt dagsorden
Oversigten blev taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejeboliger mv. pr. 28. februar 2009
Nu kan man se effekten af de nye boliger på Krogstenshave. De, der er på
ventelisten nu, er pensionister, der ønsker et bestemt plejehjem
Oversigten må først udsendes, når SSU har behandlet opgørelsen.
- Tilbud om foredrag fra demenskoordinatoren, ”Hvorfor vi ældes så forskellig”
Det er aftalt til den 7. september 2009.kl. 15.
- Fordeling af tilgængelighedspuljen
Det gode arbejde fortsætter, næste møde er den 1. april. Da man gennemgik
områderne fandt man 64 alvorlige skader, hvoraf de 34 er udbedret.
Flemming redegjorde for status for de gennemførte arbejder samt kommende
opgaver. Der drøftes for øjeblikket, om der skal vælges nye fokusområder.
- Varmtvandsbassin i Avedøre Idrætscenter
Der har været en aftale om, at man kunne benytte bassinet, når det ikke var
optaget. På oversigtsplanen står der, at det hver tirsdag fra kl. 10.30 – 11.30
er reserveret pensionister. Der har været en række spørgsmål om tilgængeligheden
til bassinet, og Flemming undersøger nærmere forholdene.
- Vaccinationer
Der er kommet foreløbige datoer for efterårets vaccinationer. Der holdes
evalueringsmøde den 1. april, hvor Flemming, Grete H og Birthe deltager. Fra de
frivillige deltager Tommy Nielsen og Inge-Lise Rasmussen
- Vestegnens Ældreråd
Der er indkaldt til den 14. maj i Brøndby. Flemming, Grete H og Marianne
deltager. Grete tilmelder de 3
- Plejecenteret Dybenkærshave.
Det første møde i workshoppen finder sted torsdag den 26. marts. Her deltager
repræsentanter for forvaltningerne, plejehjemmene, AAB, entreprenører mv.
Flemming deltager fra Ældrerådet, ligesom formanden for handicap deltager.
Projekteringsfasen afsluttes til september, hvorefter resultatet skal i høring. Det er
planlagt, at byggeriet er færdigt i september 2011.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
Betina orienterede om, at der er høringssager på vej. Betina har ferie fra 6. april til
20. april. Der kommer en høringssag, hvor høringsfristen er den 14. april,
dvs..høringsforløbet er en del påsken.. Betina prøver at få den sendt ud den 3. april, så
der er mulighed for at læse den grundigt igennem inden der skal gives høringssvar.
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Skovture 2009
Billetsalg mandag den 30. marts. Flemming har udarbejdet et tidsforløb for
billetdagen. Skæringsdatoen for deltagelse er, at man er fyldt 65 før
udflugtsdagen.
Førtidspensionister skal vise pensionistkort. Efterlønnere er ikke omfattet.
Flemming renskriver og sender rundt

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Der havde været møde på Krogstenshave, Flemming havde deltaget i stedet for
Grete H. Det kniber med at følge med den stigende arbejdsbyrde i forhold til de
nye boliger. Der er behov for flere ressourcer. De arbejder med et projekt trivsel
og nærvær, der skal give bedre forhold for beboerne.
Strandmarkshave holdt møde den 9. marts. Socialudvalget holdt deres møde på
samme dag på plejehjemmet. Der var stor tilfredshed hos brugere og pårørende
med plejehjemmet. Der planlægges et møde, hvor de pårørende bliver inviteret, og
hvor Inger Lange skal komme med et indlæg.
Danske Handelsrejsende har fået en bedre stemning efter en afklaring af
situationen om nedlæggelse i forbindelse med det nye plejehjem.
- Aktivitetscenter
Der arbejdes videre med aktuelle projekter. Der har været problemer med gartner,
men der er nu fundet en løsning.
- Safaribussen
Det kører godt, og der er som regel over 35 deltagere.

Pkt. 6

Beslutninger
- Tilrettelæggelse af plenarmøde den 22. april
Der udleveres de relevante bilag om valg 2010 på mødet. Der blev vedtaget en
dagsorden, som udsendes til lokalrådene.
- Tilrettelæggelse af møde med pensionistforeningerne den 11. maj
Der blev drøftet eventuelle emner for mødet, herunder den påtænkte genbrugshal.
Anker undersøger nærmere om, hvor langt projektet er kommet, om det evt. kunne
være et emne.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter.
Der har været problemer med alarmen, men der arbejdes med det.
Flemming understregede, at det er vigtigt, at vagterne overholdes, og foreslog, at
der udarbejdes en vagtplan, hvor der står, hvem der fra det enkelte lokalråd, har
vagten.
Husets brugere
Flemming erindrede om, at Kæftens Bekæmpelse er i Huset 28. – 29. marts. Tommy
N. er kontaktpersonen
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Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2009
Bladet er leveret til Huset den 23. marts.
- Annoncer
Der er sendt regninger for 2008.
Lager af udgivne numre
Der er blevet ryddet op i lageret, og de gamle årgange er reduceret til 10 stk., der
er sat i kassetter. Overskydende er blevet smidt ud.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 8/2009, Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2008
- Høringssvar nr. 9/2009, Evaluering af telefonfri tid og ændring af
ekspeditionstiden for personlige henvendelser om torsdagen
Taget til efterretning og godkendt.

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte driftsregnskab, der blev taget til efterretning. Anker oplyste, at han
havde talt med telefonselskabet og fået reduceret regningen.

Pkt. 11

Eventuelt
Marianne melder afbud til den 29. april samt til plenarmødet den 22. april.
Grete H efterlyste et gaveregulativ. Grete skriver et udkast.
Grete har deltaget i en konference på Christiansborg. Emnet Lægekonsulenternes rolle
i kommunen.. Hvidovre kommune har ikke en konsulent. Grete udtrykte tilfredshed
over dette, da det kan give et skævt økonomisk resultat, når konsulenten er lønnet af
kommunen.
Kaffe og morgenbrød til næste møde. Anker står for kaffen, Flemming for brødet.

