HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 26. januar 2010 kl. 10.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Grete Jensen, Tommy Gjøl,
Marianne Thode, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon(referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 30. november 2009.
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Lokalplansforslag 131 tager Tommy sig af.
Postlisten taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre
Ældreråd
Ældrerådet har godkendt det endelige forslag inden det blev udsendt til
Plenarmødet.
- Opgørelse over venteliste til plejeboliger pr. 30. november og 31. december 2009
Der er 7-8 på den generelle liste.
- Møder i Kontaktgruppen 2. februar, 21. september og 9. november 2010
- Møder med Social- og Sundhedsudvalget 8. marts, 7. juni, 17. august og 29.
november 2010

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
- Nyt fra projekt ”Aktive Ældre” Der skal være workshop den 11. februar.
Følgegruppen har haft møde, og resultaterne fremlægges den 11. februar, hvor alle
er velkommen til at deltage. Tilmelding til Betina Usikkerheden i de etniske
grupper skyldes i stort omfang manglende kendskab til f.eks. plejehjem m.v. Det
tages der hånd om. Der var enighed om, at det nye ældreråd opfordres til at
nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter bl.a. for Avedøre, der får til opgave
at gøre den etniske gruppe bekendt med ældreråd mv.

Pkt. 5

-

Sommerudflugter
Billetsalget den 31.marts, restsalg den 6. april og orienteringsmøder for guider den
28. april.

-

Der er en høringssag på vej om tryksårsforebyggende madrasser. Deadline den
23.2.kl. 12.

-

Ældrerådsvalg. Der arbejdes på datoer for plejehjemsvalg. Det bliver sikkert den
6. april Krogstenshave, den 7. april Svendebjerghave, den 8. april Søvangsgården,
den 12. april Danske Handelsrejsende og 13. april Strandmarkshave.

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd. Lokalråd,
udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
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Grete H og Flemming har været til prøvespisning på Krogstenshave. Det havde
været et godt møde.
Der havde været flere positive tilbagemeldinger om Vestegnstræf på
Krogstenshave fra de deltagende kommuner. Det næste møde er i Vallensbæk den
20. april.
Pkt. 6

Beslutninger
- Ældrerådsvalg
Tidsplanen blev omdelt, og Ældrerådet og lokalrådet møder en time før de angivne
tider.
- Møde med kommunens politikere den 8. februar 2010
Arrangementet blev gennemgået og opgaverne blev fordelt. Vi mødes kl. 17.30
.
- Møde 17. februar, Arv og Testamente i Aktivitetscentret. Det er lokalråd Nord der
står for det. Flemming sørger for omtale af mødet. Anker har kontakten med
advokaten.
-

22. februar kl. 15, arrangement med SundhedsCentret om KRAM i Huset. Birthe
sørger for omtale i Hvidovre Avis. Det er Risbjerg lokalråd, der står for det.

Pkt. 7

Huset
- Status, vagter og aktiviteter
Flemming orienterede om udlån af Huset, og der skal snarest holde møde i
kontaktudvalget.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2010 Næste nummer udkommer den 25. marts.
Deadline er 1. marts 2010. Der er redaktionsmøde den 15. marts
-

Pkt. 9

Annoncer
Tommy rykker for ny annonce for det tidligere Care, der er fusioneret med et
andet selskab.

Høringer
- Høringssvar nr. 1/2010, Udviklingen på det sociale område, redegørelse for 2009
til Udviklingsrådet
- Høringssvar nr. 2/2010, Social- og Sundhedsudvalgets sundhedspulje 2010
Høringssvarene blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi
- Ældrerådets driftstilskud for perioden 1. januar – 30. april 2010 er 41.000 kr.
Anker omdelte Driftsregnskab for 2009. Regnskabet blev godkendt men afventer
revision..

Pkt. 11

Eventuelt
Flemming orienterede om indsamling den 7. marts for Folkekirkens Nødhjælp.
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