HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

26. august 2009

Referat af Ældrerådets møde 26. august 2009 kl. 10.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne
Thode, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Tommy Gjøl
Pkt. 1

Referat fra møde den 24. juni 2009
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Budgetsituationen
Der foreligger ikke noget nyt, vi afventer budgetmøde i kommunen
Der kommer en ny høringsrunde
- Opgørelse over venteliste til plejeboliger 31. maj, 30. juni og 31. juli 2009
Taget til efterretning
- Busforbindelse mellem Hvidovre Station og Rødovre Centret
På nuværende tidspunkt er der ikke yderligere i sagen. Drøftes på mødet med
teknisk forvaltning den 27.08.
- Afslag fra Trygfonden på tilskud til hjertestarter
I stedet prøver vi i samarbejde med Det Frivillige Ældrearbejde at få sponseret
den.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
Betina orienterede om, at ansøgningerne til det frivillige arbejde kommer på
dagsordenen til SSUs næste møde.
Tilsynsrapporterne fra plejehjemmene er på vej. Den enkelte repræsentant for
plejehjemmene har den primære opgave.
Forundersøgelsen til projekt aktive ældre er færdig, og Betina orienterede kort
om enkelte resultater fra rapporten, som Ældrerådet vil modtage eksemplar af.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetscenter.
Svendebjerghave har indrettet 12 palliative pladser. Der er fast møde i
bruger/pårørenderådet hver anden måned. De ældre er meget aktive.
Strandmarkshave har møde den 31. august.
Lokalråd Strandmark har efterårsmøde den 23. september med Miehe-Renard, og
julestue den 9. december.
Krogstenshave har haft møde, og der er en meget stram økonomi. De har
investeret i aktivt fjernsynsprogram. Den 18.9. kl. 14 – 19 bliver der et stort
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arrangement, hvor der kan deltage en pårørende for hver beboer. Der vil blive
tombola mv. så man kan bare dukke op. Der er også bevilget midler til en
sansehave, der bliver indrettet i efteråret.
En pårørende har gjort opmærksom på, at der skal betales 12,50 pr. levering af
medicin uanset hvor mange, der får leveret. Ældrerådet retter henvendelse til
Danmarks Apotekerforening om spørgsmålet. Tages op på Vestegnstræf.
Lokalråd Risbjerg afholder møde den 8. september kl. 15 med emnet ”hvorfor
ældes vi så forskelligt”
Avedøre Lokalråd har efterlyst møde med politikerne i forbindelse med budgettet.
Grete H kunne oplyste, at der sidste år kun havde været 7 deltagere.
Det blev besluttet, at Hvidovre Ældreråd afholder et åbent møde med politiske
repræsentanter i januar/februar med overskriften ”Hvidovres Ældrepolitik”
Aktivitetscentret holder musikuge i september med et godt afvekslende program.
Safaribussen har været omtalt i radioens P4 lørdag den 8. i lokalrapporten.
Pkt. 6

Beslutninger
- Møde med Teknisk Forvaltning m. fl. 27. august
Planen blev godkendt
- Foredrag af Bernard Jeune den 8. september
Flemming har aftalt annonce med Hvidovre Avis og Birthe skriver omtale.
- Vestegns træf den 20. oktober
Oversigtsplanen blev gennemgået og udfyldt. Spørgsmålet om apotekers
leveringsomkostninger sættes på dagsordenen.
- Fremtidige mødedatoer/klokkeslæt
Den sidste tirsdag i måneden kl. 10.00. Næste møde den 29. september

Pkt. 7

Huset
- Status, vagter og aktiviteter
Intet nyt

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer
Møde i redaktionen den 31.08. kl. 10

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 23/2009, Købstilbud vedr. Risbjerggård
- Høringssvar nr. 24/2009, Forslag til Budget 2010, Social- og Sundhedsudvalget
- Høringssvar nr. 25/2009, Budgetforslag 2010, Arbejdsmarkedsudvalget
- Høringssvar nr. 26/2009, Høring af forslag til ændringer på linie 132
- Høringssvar nr. 27/2009, Etablering af ca. 50 ældreboliger på Gungevej 17
Svarene blev godkendt

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte driftsregnskab, der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
Flemming orienterede om nogle småsager han havde modtaget og afklaret.

