HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

27. oktober 2009
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Tommy Gjøl, Marianne
Thode, Grete Jensen, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon(Referent)
Referat af Ældrerådets møde den 27. oktober 2009 kl. 10.00 i HUSET
Pkt. 1

Referat fra møde den 29. september 2009
Ingen bemærkninger, godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejeboliger pr. 30. september 2009
Der pt. 9 på den aktuelle venteliste.
- Henvendelse 17. september 2009 fra Ret og Råd Advokater om samarbejde
Der er modtaget en e-mail med tilbud om foredrag om arv og rettigheder. Der var
interesse for at tage imod tilbuddet. Flemming kontakter dem
.
- Samarbejde med Teknisk Forvaltning om tilgængelighedsprojekter og
plejehjemsbyggeri i Avedøre.
Forvaltningen holder tæt kontakt om de projekter, der er på tegnebrættet med
hensyn til arbejdet med tilgængelighed. Der arbejdes på at udarbejde standarder
for arbejdet. Der lyttes til de emner, der bliver bragt op. Der har været afholdt et
heldagsmøde for vej og parks medarbejdere. Flemming fortalte om forhold for de
ældre, og Torben fra Handicaprådet fortalte om forholdene for de handicappede.
Der er indkaldt til heldagsmøde i workshop´en, møde 2A.om plejehjemsbyggeriet.
Danske Handelsrejsende efterlyser indflydelse på det kommende byggeri samt
oplysning om deres situation. Flemming tager det med til forvaltningen
.
- Ældrerådets henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget af 12. oktober 2009
vedr. boliger på Krogstenshave. Der er ikke kommet endeligt svar på
henvendelsen, men Flemming gennemgik den foreliggende korrespondance i
sagen.
-

Ældrerådets henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget af 13. oktober 2009 om
støtte til anskaffelse af en hjertestarter. Sagen er indstillet til Social- og
Sundhedsudvalgets behandling.
Flemming oplyste, at der nu kommer teleslynge i salen på Risbjerggård og i
Pensionistforeningens lokale. Der er arrangeret et orienteringsmøde om brugen af
anlægget. Anker deltager.

-

Forebyggende hjemmebesøg. Flemming har talt med forvaltningen, Grete H har
fået fat i kopi af nogle breve, og det fremgår deraf, at de ikke har ændret brevene,
som det ellers er meddelt. Flemming går videre.
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Pkt. 4

-

Kommunal genbrugsbutik. Anker efterlyste forløbet. Ældrerådet har ikke tilmeldt
sig projektet.

-

Møde med SSU den 9. november kl. 15. Der efterlystes punkter til dagsordenen.

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
- Forundersøgelse, Projekt ”Aktive Ældre”
Undersøgelsen bliver fremlagt på et møde den 19. november. Ældrerådet er
inviteret og alle deltager. Næste skridt er undersøgelse af de ikke foreningsaktive.

-

Pkt. 5

Sommerudflugter
Det bliver på Gyrstinge Skovkro. den 10.5., 11.5. 19.5. 20.5. 25.5. 26.5. 31.5. Der
er handicapbus med den 11., 19., 20. og 25. Billetsalg starter den den 31. marts.
Der bliver bindende salg, ingen returret ved sygdom eller andre forhindringer. Der
skal betales for hjælperne fra plejehjemmene. Salg af eventuelle restbilletter bliver
tirsdag den 6. april kl. 10-13.
Guideorienteringen bliver i uge 17.

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Der er møde i Regionsældrerådet den 11. november om Regeringens planer.
Formanden har udsendt udkast til en udtalelse. Flemming og Grete H deltager.
-

Pkt. 6
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Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Møde på Svendebjerghave, den palliative afdeling fungerer godt. Kontrolbesøgene
her er gået godt. Man har lavet en ordning med stedfortræder til
kontaktpersonerne, der fungerer godt.
På Søvangsgården fungerer alt godt. Strandmarkshave har møde på mandag med
tilsyn. Danske handelsrejsende har haft tilsyn, og det fungerer fint. Der efterlyses
indflydelse på det nye plejehjem.
Anker rejste spørgsmålet om, hvordan sammenlægningen mellem Spurvegården
og Aktivitetscentret skal ske, idet der er usikkerhed i de berørte grupper. Punktet
behandles på mødet med SSU.
Avedøre Lokalråd holder møde om Sundhedscentret den 11. november.

Beslutninger
- Vestegnstræf, opfølgning
Punktet om Regeringens velfærdsplan var det væsentlige emne. Udtalelsen, der
blev vedtaget, er blevet sendt til relevante parter herunder Folketingets udvalg.
Regeringens afbureaukratiseringplaner undersøges nærmere og tages op med SSU.
Der er kommet flere positive tilbagemeldinger om mødet.
-

Vaccinationer,
Sidste dag er den 2. november i Huset.
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Ældrerådsvalg 2010, status og nedsættelse af valgudvalg
Samarbejdsaftalen mellem Ældreråd og kommunen er på dagsordenen til mødet i
SSU i november. Punktet kommer til høring i Ældrerådet.
Der indkaldes til ekstraordinært møde den 3.11. kl. 12 for drøftelse af
høringssagen.
Valgudvalget består af Flemming, Grete H og Birthe. Birthe indkalder til første
møde.

Pkt. 7

Huset
- Status, vagter og aktiviteter
- Kontaktudvalgsmøde den 3. november

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 1/2010 og annoncer
Det blev besluttet, at bladet bliver trykt i 5000 eksemplarer med omtale af
skovture, nytårsfester og ældrerådsvalg.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 32/2009, Åbningstider i SundhedsCentret
- Høringssvar nr. 33/2009, Pulje til forstærket indsats for patienter med kronisk
sygdom
De to svar godkendes.
- Høring om kontraktmål. Nr. 34/2009. Kontraktmålene lever ikke op til de gængse
regler, og kan ikke måles, som man normalt gør. Tommy og Marianne ser på den
generelle del, Flemming på hjemmeplejen, Grete H ser på Krogstenshave, Tommy
og Marianne ser på Strandmarkshave, Svendebjerghave Flemming,
Søvangsgården Anker og Grete J, Dagcenter Spurvegården Anker og Grete J,
Aktivitetscenter Anker og Grete J og bofællesskaberne Flemming.
Bemærkningerne sendes til Flemming senest lørdag. Flemming koordinerer
bemærkningerne og svaret drøftes på mødet tirsdag den 3. november.
-

Høringssvar nr. 35/2009 om kontrolbesøg har vi endnu ikke modtaget.
Ældrerådets repræsentanter på de enkelte plejehjem gennemgår de respektive
rapporter. Hvis der er bemærkninger, sendes de til Flemming.

-

Høringssag nr. 36/2009 Høringssag om samarbejdsaftalen. Den drøftes på mødet
den 3. november kl. 12.

Pkt. 10

Økonomi
Anker omdelte driftsregnskab pr. dato, der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuel
Næste møde den 24. november afsluttes med frokost, som Anker og Grete J. står for.
12. januar er der aftalt møde med Sundhedscentret om KRAM.
Flemming er bortrejst den 13.-17. december.

