HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 23. februar 2010 kl. 10 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. januar 2010.
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Borgermøde mandag den 8. februar 2010. Det var et godt møde med stort
fremmøde, en god debat, der kom langt omkring. Fin omtale i Hvidovre Avis.
-

Vestegnstræf onsdag den 21. april 2010. Der er modtaget invitation fra
Vallensbæk. Grete H og Flemming deltager.

-

Nytårsfester den 23. og 24. marts. Der er stadig billetter tilbage.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
- Nyt fra projekt ”Aktive Ældre”. Mødet om projektet var gået godt.
- Sommerudflugter. Der er prøvetur den 29. marts og billetsalg den 31. marts, og
guidemøde den 28. april.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Der har ikke været møder i 2010.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Grete H og Flemming har været til prøvespisning med efterfølgende evaluering,
der tages op med køkkenet.
Vedrørende bruger-/pårørenderådene var der en debat om, hvor mange møder, der
bliver holdt. De fleste ligger i en fast turnus.
Valg på Strandmarkshave den 19. april, og næste møde er den 18. maj.
Strandmark Lokalråd holder foredrag den 14. april med Mogens Norup Lauridsen.
Anker oplyste, at der er ”afdansningsbal” i Spurvegården fredag den 26. februar,
hvor han deltager.

Pkt. 6

Beslutninger
- Ældrerådsvalg
Køreplanerne blev gennemgået. Der ligger en manual på Ældrerådets kontor.
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-

Ældrerådets oplæg til budget 2011
Ældrerådets medlemmer gennemgår sidste års bemærkninger og ud fra de enkeltes
bemærkninger skriver Flemming forslag til dette års budgetforhandlinger.

-

Eventuel kontakt med etnisk gruppe (Ældrerådet er orienteret herom ved mail af 9.
febr.)
Ældrerådet drøftede mulighederne for at sætte et arbejde i gang med at få kontakt
med de etniske grupper i kommunen. Der er en foreløbig kontakt med moskeen,
Eriksminde Alle. Der er mulighed for at søge Trygfonden om støtte til dette
arbejde, og der var enighed om, at man anbefaler det nye Ældreråd at udarbejde en
ansøgning til Trygfonden.

Pkt. 7

Huset
- Status, vagter og aktiviteter
Flemming orienterede om, at der havde været besøg i Huset af vagten fredag
aften, idet de havde konstateret, at alarmen i stueetagen ikke var slået til.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2010
Deadline til næste nummer, der udkommer den 25. marts, er 1. marts. Bladet skal
primært være et valgnummer.
- Annoncer
Der er sendt regninger ud for de seneste tre numre. Tommy kontakter Ret & Råd
for opdatering af deres annonce.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 3/2010, Udbud på Trykaflastede madrasser stadie 2 - 4
Høringssvaret blev godkendt.
- Der var udsendt to sager med tidsfrist den 2. marts. Sagerne blev drøftet,
Flemming skriver udkast til svar.

Pkt. 10

Økonomi
- Ældrerådets driftstilskud for perioden 1. januar – 30. april 2010 er 41.000 kr.
Driftsregnskabet er blevet revideret, og Flemming underskrev der reviderede
regnskab.

Pkt. 11

Eventuelt
Marianne oplyste, at Københavns postorkester har koncert i Ishøj den 21. marts.
Anker takkede for opmærksomheden ved hans 75 års fødselsdag.
Tommy tager brød med til næste Ældrerådsmøde.
Kommunaldirektøren har ønsket at se Huset. Han kommer den 26. marts. Flemming
og Peter Lougart tager imod og viser rundt.

