HVIDOVRE ÆLDRERÅD
For alle over 60 år i Hvidovre Kommune

Referat af Ældrerådets møde den 29. juni 2010 kl. 10.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Skjold Elken, Peter Lougart,
Betina Engelhardt-Rasmussen, Birthe Mingon(referent)
Afbud: Inge-Lise Rasmussen
Pkt. 1

Referater fra møde den 27. maj og 15. juni 2010.
Referaterne blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste, følger med dagsordenen.
Postlisten blev taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Ældrerådets anbefaling om ældrerådsvalg 2010. Kommunen har den 18. juni
kvitteret for henvendelsen. Der var enighed om også at sende henvendelsen til
borgmesterkontoret/kommunalbestyrelsen.
-

Vaccinationer 2010.
Der har været møde med Lægerne om vaccinationerne. Der er ikke de store
ændringer. Der er etableret et samarbejde med UNICEF, som støttes.
På næste Vestegnsmøde rejses spørgsmålet om, hvem der lokalt er arrangør.

-

Budget 2011.
Der er pt. Ferie, men vi kan vente at få oplæg den 2. eller 3. august med svarfrist
5. august. Der aftales møde med Forvaltningen den 4. august om formiddagen og
Ældrerådet holder møde om eftermiddagen formentlig kl. 13..

-

Tilsyn på plejehjem.
Der er kommet rapporter fra nogle af plejehjemmene, Svendebjerghave har haft
ekstra tilsyn, som er mundet ud i en række kritikpunkter. Krogstenshaves har
ingen bemærkninger..

-

Formanden for Ælderådet har fået invitation til at medvirke i arrangement på
Rådhuset 26. og 27. oktober 2010. Et arrangement som Ældresagen står for.
Formanden vil lægge vægt på, hvordan det er at blive ældre i Hvidovre og hvad
Ældrerådet står for.

-

Plejehjemmenes blade indeholder jævnligt lokalhistoriske indslag.
De modtager artiklerne fra Historiens Hus. Det er et godt initiativ.

-

Møde med Teknisk Forvaltning i HUSET den 21. juni 2010 kl. 9.00.
Det var et godt møde og der var mulighed for at drøfte en række spørgsmål.
Ældrerådet rejste en række spørgsmål, der er modtaget fra borgere.

-

Byggeriet af Plejecentret Dybenskærhave, Workshop 3 var det sidste møde.
Det har været en række gode møder, hvor de hører på alle spørgsmål.
Danske Handelsrejsendes beboere er usikre på, hvordan flytningen skal foregå.
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Vi anmoder forvaltningen om at holde et orienteringsmøde med dem.
Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Der er en høringssag på vej om Hvidovre Svømmeklub om tilskud.
- Betina har haft kontakt til busselskabet om skovture, og der holdes et
evalueringsmøde.
- Billetsalg den12.4. 2011 til skovturene.
- Den nye lovgivning venter på vejledningerne før der kan arbejdes videre.
- Projekt Aktive Ældre Vil arrangere en række besøg i pensionistforeningerne.
Der arrangeres også et møde i Huset.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal stå for adressefortegnelse over
pensionistforeningerne.
- Betina omdelte kopi af brev fra Fenger-gruppen, Husets ejere, der oplyste, at der er
oprettet.en serviceafdeling til varetagelse af vedligeholdelse og drift af Huset.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
På seneste Vestegnsmøde blev det aftalt at rette henvendelse om spærretiderne på
buskortene for pensionister. Henvendelsen er blevet afvist.
Regionsældrerådsmødet den 9. juni var der to punkter, hospitalsplan 2020 og
gensidig orientering. Hospitalsplanen går ud på at oprette specielle afdelinger med
to regionshospitaler, hvor man samler nærhospitalerne. Det betyder, at der
nedlægges en række hospitaler. Herlev, Gentofte og Rigshospitalet bevares. På
Amager er det kun Sct. Elisabeth, der frasælges. Hvidovre og Glostrup bevares.

Pkt. 6

-

Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Det er stadigvæk positivt i Aktivitetscentret, der er dog nogle småting, der skal
rettes til, og der skal arbejdes mere på at få de to grupper integreret.
Strandmark Lokalråd har haft møde, der deltager Hanne Henningsen, Peter
Lougart, Britta Christensen, Niels Erik Madsen samt en mere.
Der har været prøvespisning på Krogstenshave, det havde været godt, og der var
givet en god vejledning om lovkrav mv. og det er godt, at der er repræsentanter for
hjemmehjælpere og brugere.

-

Kurser i hjertestarter. Det sidste af ni kurser er blevet afholdt. Der blev efterlyst en
oversigt over, hvor der er hjertestartere i kommunen. Ved efterårets møder
undersøges behovet for yderligere kurser.

Beslutninger
- Optimering af dialogen med borgerne.
Der er sendt invitation ud til pensionistforeningerne, og der følges op telefonisk
efter sommerferien. Lokalrådene opfordres til at være med til at synliggøre
Ældrerådet med aktiviteter. Strandmark holder efterårsmøde den 7. september kl.
14 med Socialminister Benedikte Kiær som foredragsholder.
-

Pkt. 7

Efterårets mødeaktiviteter blev planlagt og opgaverne fordelt.

Huset.
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Pkt. 8

-

Vagter.
Der er aftalt vagter for andet halvår.

-

Sanering af arkivet.
Der blev nedsat et lille udvalg til sanering af kontorets arkiv.

Information.
- Koordinator til uddeling af Ældrerådets blad..
Peter står for koordineringen af listerne fra de fire områder, så omdelingen bliver
optimal.
- Nyt medlem til informationsudvalget.
Ole Willumsen bliver nyt medlem.

Pkt. 9

Høringer.
- Lokalplan vedr. ældreboliger ved Bredalsparken på Brostykkevej/Hvidovrevej.
Der blev holdt møde med Teknisk Forvaltning den 23. juni om planerne. Det var
en god orientering. Høringssvaret blev drøftet, og udkast til svar rundsendes inden
besvarelse.
Birthe står for oplæg til lokalplaner, der efterfølgende rundsendes, inden de
sendes videre.

Pkt. 10

Økonomi.
Driftsregnskabet blev omdelt og taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Peter efterlyste dato for kontaktudvalgsmøde i Huset.

