HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

28. september 2010
Referat af Ældrerådets møde tirsdag den 28. september 2010 kl. 10.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Inge-Lise Rasmussen, Peter
Lougart, Skjold Elken, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Betina Engelhardt Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 31. august 2010
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden
Taget til efterretning..
Der var modtaget tak fra Pernille for gave ved hendes reception.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Billeder af Ældrerådets medlemmer på Ældrerådets hjemmeside.
Alle har nu givet tilsagn om at være med.
- Møde i kontaktgruppen med Social- og Sundhedsforvaltningen
Der var ingen yderligere kommentarer til mødet.
- Danske Ældreråd har udsendt en redegørelse, der følger op på de nye vedtagelser.
Der var også en invitation til et endags kursus i Vejle om demens.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
Der forelå intet, idet Betina havde meldt afbud.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Regionsældrerådet har holdt møde, hvor Vibeke Storm fortalte om budgettet.
Grete orienterede om mødet, hvor Vibeke Storm Rasmussen havde givet en
redegørelse for Regionens budgetproblemer. Regeringen forlænger yderligere
aftalen om kræftbehandlinger, men der følger ikke flere penge med. Der skal i det
hele produceres 2% mere uden flere ressourcer. Vibeke Storm havde også
orienteret om videreførelsen af ”følge-hjem” ordningen, der betyder, at der
kommer fagpersonale hjem hos den ældre medicinske patient efter udskrivning.
Endelig redegjorde Regionsformanden for den nye hospitalsplan. Grete havde
viderebragt spørgsmålet fra mødet med pensionistforeningerne, og
Regionsformanden svarede, at der ikke findes alderskriterier, men der skal bruges
lægelig faglighed til vurderingen. Næste møde den 17. november.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Arrangementet i Lokalråd Nord om sikkerhed var ikke gået helt efter planen, idet
foredragsholderen var forsinket en time.
Risbjerg holder møde med kørelæreren igen den 11. oktober kl. 15.
Søvangsgården har holdt det seneste møde i deres sommerhus.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD
Pkt. 6

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Beslutninger.
- Evaluering af møde med pensionistforeningerne den 9. september 2010
Der blev rejst en række spørgsmål på mødet, og de blev taget op på det
efterfølgende møde med social- og sundhedsforvaltningen, og et enkelt spørgsmål
blev taget med på Regionsældrerådet. Der var enighed om fremover at satse på en
dagsorden med et specifikt emne af interesse for foreningerne, og at vi mødes en
gang om året.
- Evaluering af møde med politikerne den 22. september 2010
Der var rimeligt fremmøde, og resultatet var positivt for Ældrerådet.
- Opfølgning fra møde med politikerne: Safaribus og Aktivitetscenter
- Evaluering af plenarmøde den 23. september 2010
Det havde været et godt møde, hvor Per Guldbrandsen gennemgik byggeriet på
Dybenskærhave. Der var enighed om fortsat at holde møderne hvert halve år
primært med et foredrag indlagt.
-

Oprettelse af hjertestarterkursus
Der havde været interesse for at gentage et antal kurser, og det blev aftalt, at
Flemming kontakter dem, men at der også anmodes om, at det senest afholdte
kursus skal tilbydes igen, idet det ikke levede op til intentionerne. Der blev ikke
undervist i selve hjertestarteren.

Pkt. 7

Huset.
Der var en kort debat om mulighederne for at lejemålet vil blive opsagt i 2011.
- Vagter
Vagterne er aftalt for resten af året.
- Kontaktudvalgsmøder
Peter og Flemming aftaler et oplæg om dato, og sender det rundt.

Pkt. 8

Information.
Der aftales første møde i november i informationsudvalget. Næste nummer af bladet
tager udgangspunkt i næste års skovtur.

Pkt. 9

Økonomi.
Anker omdelte driftsregnskab, der blev taget til efterretning.

Pkt. 10

Eventuelt.
Pensionisternes Samvirke har sendt invitation til jule- og nytårsfest.
Inger Lange har afskedsreception torsdag den 30. september kl. 08.30.

