HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 26. oktober 2010 kl. 9.30 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Inge-Lise Rasmussen, Peter
Lougart, Skjold Elken, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon,( referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 28. september 2010.
Referatet godkendt

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsordenen
Postlisten blev taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Møde 21. oktober i kontaktgruppen med Det frivillige Ældrearbejde.
Godt møde, hvor samarbejdsaftalen blev gået igennem, og de enkelte aktiviteter
blev drøftet. Næste møde holdes den 12. januar 2011
- Hjertestarterkursus den 25. oktober 2010. Kurset blev aflyst pga personlige
årsager hos instruktøren. Det bliver i stedet gennemført fredag, og der er plads til
yderligere 6 deltagere. Beskeden sendes ud via mail.
- Forestående møder.
28. oktober kl. 09.00 Trafikudvalget
9. november kl. 14 møde med SSU-Forvaltningen
15. november kl. 14 møde med Teknisk Forvaltning
29. november kl. 15 møde med SSU-udvalget

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Projekt ”Aktive Ældre”.
Har været igennem alle foreningerne, og der arbejdes på en folder med
resultaterne af møderne.
- Betina har modtaget undersøgelsesskema fra Danske Ældreråd igen.
- Der kommer høringer om kontraktmål med svar 24.11.
Der kommer også en høring om fordelingsnøglen vedr. tilskud.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Peter og Flemming har været til Vestegnstræf i Tårnby. Der havde været en
spændende rundvisning, men måske for lidt tid til debat. Vi afventer referat fra
mødet.
Svendebjerghave har holdt den årlige fødselsdagsfest, hvor også Holmelundsvej
deltog. Det var et flot arrangement.
Krogstenshave har haft bruger/pårørende møde, hvor man havde drøftet eventuel
udbygning af køkkenet. Der blev nævnt huslejestigning på 2,5 %. Næste år
afholdes 50 års jubilæum. Der er oprettet et specielt arrangement for de meget
urolige demente hver onsdag. Der bliver valg til bruger/pårørenderådet i februar
næste år. Der har været holdt møde på Danske Handelsrejsendes plejehjem om det
nye plejehjem, og der vil løbende blive holdt orienteringsmøder, indtil det tages i
brug.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD
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Aktivitetscentret har holdt brugerrådsmøde, hvor der var bekymringer om,
hvordan fremtiden skulle planlægges, idet der ikke havde været optimal
orientering om forløbet.
Risbjerg Loakalråd har haft møde med kørelæreren igen. Det havde været et godt
møde. Risbjerg har besluttet at holde et nyt arrangement i februar om
hjælpemidler.
Pkt. 6

Beslutninger.
- Anskaffelse af planlægningstavle. Den foreslåede tavle blev gennemgået og
godkendt.
- Dækning af kørselsudgifter og udgifter til daglig drift af HUSETs lokaler m. v.
Flemming redegjorde for baggrunden for forslaget, hvorefter den, der står for den
daglige drift og indkøb får 200 kr. pr. måned. Det blev foreslået og godkendt at
forhøje telefontilskuddet til sekretæren til 500 kr. pr. kvartal gældende fra 1.
januar 2011.

Pkt. 7

Huset.
- Vagter.
Der var intet under dette punkt.
- Serviceaftale med Canon. Der er kommet et udkast til ny serviceaftale for
kopimaskinen. Aftalen er fælles for Huset.

Pkt. 8

Information.
- Der holdes et møde i begyndelsen af november, hvor januarnummeret planlægges.
Der er stadig et oplag af sidste nummer.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Nr. 25/2010, Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for Aktivitetscentret.
- Nr. 26/2010, Sundhed for socialt udsatte.
Begge svar er godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
- Resultatopgørelse 1. januar – 30. april 2010
Anker uddelte resultatopgørelse og driftsregnskab pr. d.d. der blev taget til
efterretning.
Endvidere uddeltes budgetforslag for november/december.
- Fællesudgifter vedrørende læskedrikke m. m.
Kontaktudvalget drøftede på sit møde den 21. oktober en fællesordning mht
drikkevarer. Ordningen betyder, at drikkevarerne er til fælles for Ældreråd og Det
Frivillige Ældrearbejde, hvilket blev tiltrådt.

Pkt. 11

Eventuelt.
Takkekort fra Inger Lange.
Valg til Frivillighedsrådet den 25.11. 2010 kl. 18.00
AOF holder debatmøde om budget 2011 den 28. oktober 2010

