HVIDOVRE ÆLDRERÅD for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Dagsorden til Ældrerådets møde 25. februar 2009 kl. 10.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Marianne
Thode, Birthe Mingon (ref.)
Afbud: Tommy Gjøl, Betina Engelhardt-Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 28. januar 2009
Taget til efterretning

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Opgørelse over venteliste til plejeboliger m. v. pr. 31. jan. 2009
Der er ingen på den generelle venteliste, men det ændres, når det nye plejehjem
bygges, hvor Retræten og Danske Handelsrejsende ikke længere er i brug.
- Tilbud om foredrag fra demenskoordinatoren, ”Hvorfor vi ældes så forskellig”.
Inger Lange har fået et tilbud fra en professor, og vi er enige om, at Inger arbejder
videre med forslag til et foredrag i september.
- Fordeling af tilgængelighedspuljen
Der har været møde med teknisk forvaltning med henblik på at fordele puljen.
Næste møde med teknisk forvaltning og formanden holdes den 27. august.
Det havde været et godt møde, hvor man havde lyttet til Ældrerådets ønsker.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
De to punkter udskydes til næste møde pga afbud fra Ældrekonsulenten.
- Skovture 2009
- Projekt Aktive Ældre

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Flemming og Grete H har været til regionsældrerådsmøde. På det næste møde vil
der være 3 temaer, der kan drøftes. Hvidovre sender forslag om at drøfte de lokale
Ældreråds indflydelse på det lokale hospital, når der ikke bliver oprettet brugerråd.
Vestegnens Ældreråd havde møde samme dag som Hvidovre havde møde.
Flemming har modtaget referat, der bliver fordelt. Næste møde er aftalt til medio
maj i Brøndby.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Søvangsgården har haft møde, hvor man igen drøftede genoptræningsforholdene.
Der blev nedsat et udvalg, der nærmere beskriver, hvordan man forholder sig ved
dødsfald.
Strandmarkshave har fastsat den 27. april til valg af bruger-/pårørenderåd. Den 28.
maj arrangerer Lokalråd Strandmarkshave tur til Birkegårdshaverne.
Svendebjerghave har møde hver anden måned. Der er planer om at udvide den
palliative afdeling.
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Krogstenshave har et bruger-/pårørende møde den 19. marts. Flemming deltager i
stedet for Grete sammen med Edith.
Spurvegården har fået ny leder.
Aktivitetscenter
Det kører stille og roligt, der er planer om, at der skal males.
Safaribussen
kører fint, der var 39 med sidst.

Pkt. 6

Beslutninger
- Forårets møder med samarbejdspartnere
Plenarmøde 22.4. Emner indkaldes. Mødet med pensionistforeningerne holdes
den 11. maj.
Der sendes brev til foreningerne om møde og indkaldes emner.

Pkt. 7

Huset
- Status og aktiviteter
Der er ikke noget nyt.
- Husets brugere

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2009
Der er deadline den 9. marts.
- Annoncer
Annoncørerne er tilfredse med bladet.
- Lager af udgivne numre
Birthe sorterer de gamle numre, så der kun er 10 eks. af hvert nummer. Poul
Petersen sørger for, at de resterende bliver smidt ud.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 7/2209, Navngivning af plejehjemmet på Byvej
- Høringssvar nr. 8/2009, Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2008
Taget til efterretning.

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte driftsregnskab for 2008, der blev godkendt samt driftsregnskab for
jan/feb. 2009.
Det blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt

