HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 30. november 2009 kl. 10.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne
Thode, Tommy Gjøl, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Pkt. 1

Referat fra møder den 29. oktober og 3. november 2009.
Ingen bemærkninger.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejeboliger pr. 31. oktober 2009
Der er kun en på den generelle venteliste og 29 på den specifikke heraf flere, der
venter på plads i andre kommuner. Der er 22, der venter på en beskyttet bolig.

Pkt. 4

-

Svar på Ældrerådets henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget af 12. oktober
2009 vedr. boliger på Krogstenshave. Der er den 20. oktober modtaget en skriftlig
redegørelse. Efter en kort drøftelse blev redegørelsen taget til efterretning.

-

Ældrerådets henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget af 13. oktober 2009 om
støtte til anskaffelse af en hjertestarter er godkendt og en ramme på 25.000 kr. er
afsat.

-

Klagerådets virksomhed i 2007, 2008 og 2009
Klagerådets funktionsperiode slutter 1. januar 2010 for de politisk udpegede.
Danske Ældreråd har udsendt et spørgeskema om funktionsperioden, der er blevet
besvaret af både forvaltningen og formanden. Det er endnu ikke endelig afgjort,
om Klagerådene bliver nedlagt, idet lovforslaget endnu ikke er fremsat.

-

Resultatet af vaccinationerne i 2009
Der er i år blevet vaccineret 1510 imod 1444 sidste år og 1382 det foregående år.

-

Møde den 24. november 2009 mellem Hvidovre Ældreråd og Avedøre Lokalråd.
Formanden foreslog følgende konklusion, der blev godkendt af mødedeltagerne:
Debatteret forhold i samarbejdet og kommunikationen mellem Avedøre Lokalråd
og Hvidovre Ældreråd. Det blev konstateret, at rådene bakker hinanden
fuldstændigt op. Enighed om at fastholde en åben og informativ kommunikation.
En ide for optimering af samarbejdet vil være afholdelse af dialogmøder mellem
respektive lokalråd og ældreråd

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
- Forundersøgelse, Projekt ”Aktive Ældre”. Konsulentfirmaet et i gang med at
bearbejde skemaerne.
-

Sommerudflugter
Gyrstinge Skovkro er valgt, og menuen er bestemt.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD
Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Regionsældrerådsmødet den 11. november gav en grundig information om
ambulanceberedskabet. Det havde været et godt møde. Flemming og Grete H
havde deltaget.
Referat fra Vestegnstræf udsendes i næste uge.
-

Pkt. 6

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Strandmarken holder julehygge den 7. december. Strandmarkshave har holdt
bruger-pårørende møde. Det går godt. Lokalråd Nord holder møde på torsdag den
3. december.
Der er ikke noget nyt fra Aktivitetscentret om overførsel af Spurvegården. Det gav
anledning til en drøftelse af Brugerrådet og bruger-/pårørenderådenes rolle.
Forløbet er meget afhængigt af rådenes sammensætning, og hvor engagerede
medlemmerne er. Ældrerådet er repræsenteret alle steder, og det fungerer godt. I
forbindelse med behandling af kontraktmål var der enighed om at arbejde med et
punkt om at styrke arbejdet.
Safaribussen har tilrettelagt forårets ture med guider. Der er stor tilslutning.

Beslutninger
- Ældrerådsvalg 2010
Punktet udsættes til næste møde. Valgudvalget mødes for at udarbejde oplæg til
plenarmødet.
-

Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd
Ældrerådet havde møde med SSU den 9. november. Det nye forslag kommer til
høring før den kommer i ØU den 14. og KB den 15. december. Ældrerådet
afventer høringssagen. Der fastsættes plenarmøde til den 19. januar 2010.

-

Anskaffelse af hjertestarter. Til behandling af dette pkt. er indbudt 2
repræsentanter fra Det Frivillige Ældrearbejde. Jan Møllegård fra Sikkert Liv
kommer til stede og orienterer om tilbud.
Efter en demonstration af hjertestarteren fik vi tilbud på den plus 2 kurser i brug af
starteren. Efter 5 år udskiftes batterier mv. til en pris af 1.400,-. Der var enighed
om at sige ja til tilbuddet, idet kommunen har tilbudt at afholde udgiften inden for
en ramme på 25.000 kr. Tommy Gjøl står for indkøbet. Det Frivillige
Ældrearbejde står for kurserne. Ældrerådet deltager med 8 personer. Der satses på
et tredje kursus efter 1. maj, når det nye Ældreråd træder til.

-

Byens talerstol i januar, februar og marts. Følgende emner foreligger:
SundhedsCentret med KRAM, den 12. januar kl. 15.00, arrangør Risbjerg
lokalråd. Ret og Råd, arrangør Lokalråd Nord, samt møde med de nye
kommunalpolitikere som Ældrerådet står for. Overskriften er ”Partiernes politik
for ældreområdet” Flemming og Birthe står for tilrettelæggelsen.

-

Møde i Kontaktgruppen den 8. december 2009 kl. 14.00 – 16.00. Der blev drøftet
eventuelle emner til dagsordenen. Punkterne skal sendes til Betina senest tirsdag
kl. 12.
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Pkt. 7

Huset
- Status, vagter og aktiviteter
Kræftens bekæmpelse har fået lov til at låne Huset den 11. april i forbindelse med
indsamling.

Pkt. 8

Information Ældrerådet orienterer nr. 1/2010 og annoncer
Bladet udkommer 11. januar 2010. Tommy er blevet kontaktet vedrørende en
annonce på ½ side på indersiden af omslaget i det nummer.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 34/2009, Kontraktstyring – Social- og Sundhedsforvaltningen
- 2010 -2013
- Høringssvar nr. 35/2009, Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2009
- Høringssvar nr. 36/2009, Samarbejdsaftale mellem, Hvidovre Kommune og
Hvidovre Ældreråd
Høringssvar 34 og 36 blev godkendt. 35 blev gennemgået og derefter godkendt.

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte status pr. d.d. der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
Takkekort fra Poul Juul i anledning af 80 års fødselsdag.

