HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Dagsorden til Ældrerådets møde tirsdag den 29. september 2009 kl. 10.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Marianne Thode, Tommy
Gjøl, Grete Jensen, Birthe Mingon(referent)
Afbud: Betina Engelhardt Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. august 2009
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Postlisten blev taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Budgetsituationen
Ældrerådet havde pr. mail modtaget resultatet af budgetforliget. Der var ikke de
store besparelser på ældreområdet, dog havde man besluttet at sammenlægge
Spurvegården og Aktivitetscentret. Ældrerådet drøftede forslaget, og der var
enighed om at rette henvendelse til forvaltningen, idet man ønskede at være med i
processen, så der kunne tages mest muligt hensyn til de ældre, der blev berørt.
-

Opgørelse over venteliste til plejeboliger pr. 31. august 2009
Ventelisten viste, at der var 4 på den generelle venteliste, medens der var 30 på
den specifikke liste.
Grete H oplyste, at Krogstenshave ikke havde personaleressourcer nok til, at de
kunne åbne de sidste 2 beskyttede boliger. Der var enighed om, at Ældrerådet
skulle rette henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget om problemet.

-

Busforbindelse mellem Hvidovre Station og Rødovre Centret
Flemming og Handicaprådets formand, Torben havde været på Rødovre Rådhus
for at aflevere de mange underskrifter, der var indsamlet. Borgmesteren var ikke
til stede, men der havde været en fotograf med fra Hvidovre Avis, der havde
foreviget overdragelsen. Efterfølgende har Borgmesteren skriftligt kvitteret for
modtagelsen og udtrykt håb om, at det endelige resultat vil blive godt for alle.

-

Ældrerådsvalg
Flemming orienterede om, at samarbejdsaftalen med kommunen kommer på
udvalgsmødet i oktober Der blev aftalt møde onsdag den 21. oktober kl. 10.00 i
Huset med Betina om tilrettelæggelsen af valgforløbet. De Ældrerådsmedlemmer,
der har mulighed for det, deltager.
Anker og Birthe arbejder sammen om at udarbejde et budget i forbindelse med
valget.

-

Hvidovre Kulturråds plenarmøde
Ældrerådet havde ikke deltaget i mødet, men var blevet orienteret om, at det var et
godt møde.
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- Hjælpemiddelcentralen i Rødovre lukker
Flemming bekræftede, at hjælpemiddelcentralen skal lukke. Der var enighed om,
at Ældrerådet skulle følge udviklingen tæt for at skabe de bedste muligheder for
området fremover.
Pkt. 4

Meddelelser fra Ældrekonsulenten/ Orientering om pensionsforhold ved Ib Mouritz
Hansen, Hvidovre Kommune
Ib Mouritz Hansen orienterede om de forslag der verserede om centralisering af en
række områder, herunder pensions- og boligstøtteområdet. KL havde haft forslagene
til høring, og der var enighed i Ældrerådet om, at det var vigtigt at være med så tidligt
som muligt i forløbet. Et af forslagene gik på at lægge områderne sammen i regioner
og dermed fjerne muligheden for lokal behandling af pensions- og boligstøttesager.
Regionsældrerådet bør være med i arbejdet for at synliggøre, hvad der arbejdes med.
Flemming kontakter formanden for Regionsældrerådet. Grete H kontakter
ÆldreSagen for at få et samarbejde på dette område.
- Forundersøgelse, Projekt ”Aktive Ældre”
Rapporten om arbejdet i projektet forelå nu. Anker havde modtaget et eksemplar,
men behandlingen af resultatet blev udsat, da Betina havde meldt forfald. Betina
havde bedt om at låne Huset til forelæggelse af resultatet for foreningerne, og
mødet blev aftalt til den 19. november.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Flemming og Grete havde været til møde i Regionsældrerådet. Det havde været et
positivt og spændende møde i forhold til tidligere møder, hvor indholdet ikke
havde været lige så fyldigt.
-

Pkt. 6

Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetscnter.
Krogstenshave har holdt bruger/pårørendemøde samt en sommerfest, hvor der bl.a.
havde været indvielse af sansehaven.
Søvangsgården havde afsluttet renoveringen, det var gået nemt og smertefrit for
beboerne, og alle var glade for resultatet.
Aktivitetscentret havde haft stor succes med musikugen, som der havde været stor
tilslutning til.
Safaribussen har stor succes. Der skal udarbejdes ny køreplan, idet Søvangsgården
nu også kommer med. Der er foreløbig 5, der har tilmeldt sig.

Beslutninger
- Opfølgning fra møde med pensionistforeninger m. fl. 12. august
Der havde været rejst et par forespørgsler på mødet, som blev drøftet.
- Opfølgning fra møde med Teknisk Forvaltning m. fl. 27. august
Keglernes problemer med adgangsforhold og lysforhold var blevet rejst på dette
møde, og af referatet fremgår det, at der vil blive taget hånd om disse forhold.
-

Breve til +75 årige
Der er stadig problemer med at få sat dato i brevet om det første møde samt at
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oplyse om den senere åbningstid om torsdagen.
Grete H prøver at få kopi af et af brevene, som hun har kendskab til.
-

Vaccinationer
Der var flere, der var i tvivl om deres deltagelse. Flemming retter henvendelse til
Tommy N og mailer resultatet ud.

-

Foredrag den 15. oktober, Øjensygdomme
Grete H oplyste, at der kommer 2 sygeplejersker til mødet. Opgavelisten blev
gennemgået og revideret. Birthe sætter artikel i Hvidovre Avis 7. oktober. Birthe
sørger for en lille plakat om mødet, der kan sættes op i forbindelse med
vaccinationerne i Huset den 1. oktober og i Aktivitetscentret den 2. oktober, så der
kan uddeles adgangskort til interesserede.

-

Vest-egns træf den 20. oktober
Opgaveoversigten blev gennemgået og revideret. Der er på nuværende tidspunkt
modtaget tilmelding fra 6 kommuner. Birthe rykker de resterende. Flemming
havde modtaget afbud fra Dragør, der har valg i den periode. Grete H meddeler
Krogstenshave, hvor mange der deltager, så vi kan udarbejde et budget for
arrangementet.

-

Foredrag den 11. november, Sundhedscentret
Det er Avedøre Lokalråd, der står for arrangementet. Der var dog enighed om, at
mødet skulle foregå i Huset, idet det er vigtigt, at vi bruger det mest muligt.
Flemming orienterer SundhedsCentret om hvem, der står for arrangementet.

Pkt. 7

Huset
- Status, vagter og aktiviteter
Der var sat ny alarm op. Den har samme kode, men er mere enkel i betjeningen.
Der skal bruges den samme kode og derefter trykkes der off når man går ind og
off, når man forlader Huset.
Flemming mente, at der var behov for et møde i kontaktudvalget mellem Ældreråd
og Det Frivillige Ældrearbejde. Flemming foreslår Tommy N, at mødet holdes den
3. november kl. 10.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 3 og annoncer
Der var sendt opkrævninger ud i forbindelse med det seneste nummer. Tommy
orienterede om sin samtale med OBCARE, der er sluttet sammen med et andet
firma og derfor ikke annoncerer denne gang. De forventer at komme igen.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 30/2009, Udtalelse til Budget 2009 og 2010
- Høringssvar nr. 31/2009, Servicebevis til personlig og praktisk hjælp
Begge svar blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte driftsregnskab, der blev taget til efterretning.
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Eventuelt
Tommy orienterede om, at Fællesadministrationen arbejdede videre med tanker om
byggeri af en eller anden form for ældreboliger på Gungevej. Det kunne være en form
for kollektiv, og der kunne måske nedsættes en arbejdsgruppe, der kunne komme med
ideer til bebyggelsen.
Takkekort fra Villy Vagner Jørgensen.
Poul Juul har 80 års fødselsdag den 23. oktober 2009. Anker tager sig af det.
Flemming har været indkaldt to gange til møder om det nye plejehjem. Den ene
gang handlede det om badeværelsesinventar, den anden gang primært om elektronik
og belægning i køkkener.

