HVIDOVRE ÆLDRERÅD For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 28. januar 2009 kl. 10.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Birthe Mingon (referent),
Betina Engelhardt-Rasmussen
Afbud: Marianne Thode, Grete Jensen, Tommy Gjøl
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. november 2008
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. dec. 2008,
Der var enighed om at sende den med ud til alle, der modtager referatet.
- Arbejdsmarkedsforvaltningens meddelelse om reduktion af havehjælp m.m.,
- Henvendelse fra Ældre Mobiliseringen vedr. ”Ældre hjælper Ældre” og
Ældrerådets besvarelse. Det fremgik af henvendelsen, at der intet frivilligt
ældrearbejde var i kommunen. Vi har svaret og opremset en række af de
aktiviteter, der er i Hvidovre. De har ikke reageret på invitation til at komme ud og
besøge os.
- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd
Mødet er den 6. maj med konference den 7. maj. Der er skovtur den dag.
- Danske Ældreråd, temadage i foråret 2009
Det er om ældrerådsvalg. Vi deltager ikke.
- Tilbud om foredrag fra demenskoordinatoren, ”Hvorfor ældes vi forskelligt?”
Flemming taler med Inger Lange om en dato.
- Fordeling af tilgængelighedspuljen
Handicaprådet og Ældrerådet er indkaldt til møde med politikerne. Flemming,
Grete H og Anker deltager

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
- Skovture 2009
Der har været det første møde med DFDS. Alle gæster bliver registreret i bookingsystemet. Billetsalget er den 30. marts i Medborgersalen og restsalg den 1. og 2.
april. Prøveturen bliver den 23. februar. Der skal medbringes pensionistkort. Ved
køb af billet. Billetsalget omfatter både billetsalg og registrering af boardingpas.
Der holdes guidemøde den 24. marts kl. 10.- 12 i Huset.
- Tilsynsrapporterne kommer på næste møde, og det er vigtigt, at Ældrerådets
repræsentanter i bruger-/pårørende rådene sætter sig ind i de respektive rapporter.
-

Projekt Aktive Ældre
Betina orienterede om kommunens ansøgning om at deltage i et projekt, der vil
berører alle ældreorganisationer i kommunen. Der er allerede tilsagn fra mange
om, at de godt vil være med, hvis kommunens ansøgning bliver imødekommet.
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Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Regionsældrerådsmøde den 18. februar kl. 10 – 13. Flemming og Grete H
deltager. Flemming rejser spørgsmålet om Forretningsudvalgets deltagelse i det
videre arbejde om udvikling af samarbejdet med hospitalerne i Regionen.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Flemming omtalte de to julearrangementer hhv. i Huset og i Strandmarken, som
havde været en stor succes.
Risbjerg har haft møde den 20. januar, der var enighed om at holde en Talerstol i
marts måned. Flemming undersøger foredragsholder.
Strandmarken har haft møde og er i gang med to arrangementer i foråret.
Nord har optaget Jørgen Brix i lokalrådet
Søvangsgården har møde på mandag, men Anker er nødt til at sende afbud, da det
er vigtigt, at Anker deltager i mødet om tilgængelighedsmidlerne. På det seneste
møde deltog Anne Moebius, der er stadig lidt problemer omkring genoptræningen.
-

Pkt. 6

Aktivitetscenter. Der sker en del ting, og der er stor interesse fra brugerne.
Safaribussen
Der er som regel 30-35 deltagere, der er stor tilfredshed med turene.

Beslutninger
- Forårets møder med samarbejdspartnere, fastsættelse af mødedatoer
Plenarmøde onsdag den 22. april kl. 10, og Ældrerådet modtager gerne emner til
mødet, og møde med pensionistforeningerne er den 12. maj kl. 10.00
-

Forslag til valgregler, information og afvikling af ældrerådsvalg i 2010
Oplæg til vedtægter og praktisk procedure blev godkendt. Forhandlingsoplægget
fremsendes til forvaltningen. Derefter nedsættes en lille arbejdsgruppe bestående
af Ældreråd og forvaltning, der udarbejder den endelige indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Flemming orienterede om, at der havde været problem med vagten, idet der nogle
gange manglede vagter.
28.-29. marts udlånes huset til Kræftens Bekæmpelse.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 1/2009
Næste nummer skal udkomme i midten af marts af hensyn til billetsalget til
sommerudflugterne.
- Annoncer
DFDS havde udtrykt interesse for at få en annonce i bladet.
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Høringer
- Høringssvar nr. 28/2008, Visitationskriterier for tilbud om plejehjem eller
beskyttet boliger
Høringssvar nr. 29/2008, Afskaffelse af spiseordning. Genoptræningsområdet
- Høringssvar nr. 30/2008, Venteliste til plejehjem m. v.
- Høringssvar nr. 1/2009, EU-udbud på sygeplejeartikler, katetre og stomier
- Høringssvar nr. 2/2009, Forslag til ny Kultur- og fritidspolitik for Hvidovre
Kommune
- Høringssvar nr. 3/2009, Tilbud om opførelse af 72 almene plejeboliger på Byvej i
Hvidovre
- Høringssvar nr. 4/2009, Projektsamarbejde mellem Hvidovre Kommune og
Marselisborg Praksisviden, projekt ”Aktive Ældre”. (§ 79 i Serviceloven)
Høringssvar nr. 5/2009, Udviklingen på det sociale område – redegørelse for 2008
til udviklingsrådet
Høringssvar nr. 6/2009, Plan for Den ældre medicinske patient
Alle svar blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi
- Driftstilskud for 2009, 118.685 kr.
- Status for 2008
Anker uddelte Driftsregnskab for Ældrerådet 2008.

Pkt. 11

Eventuelt
Flemming orienterede om en henvendelse, der handlede om problemer med en rollator og højde på kantsten ved en fodgængerovergang.. Efter henvendelse til
forvaltningen fik den pågældende et pænt skriftligt svar fra kommunen.

