HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 31. august 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

Referater fra møde den 29. juni 2010.
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste vedlagt dagsorden
Blev taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Plejehjemmet Dybenskærhave, orientering ved projektchef Per Guldbrandsen
punktet udsættes til næste møde.
- Vestegnstræf den 5. oktober 2010 i Tårnby
Flemming og Peter deltager.
- Hjertestarterkursus
Der er 26, der har gennemgået kurset. Det sidste kursus var ikke tilfredsstillende.
Flemming undersøger det nærmere. På mødet med pensionistforeningerne
undersøges behovet for yderligere kurser
- Møde med Teknisk Forvaltning i HUSET den 21. juni 2010 kl. 9.00.
Der er udsendt referat fra mødet.
- Evalueringsmøde – pensionistudflugter 2010
Der har været afholdt et møde med repræsentanter fra Ældreråd og Det Frivillige
Ældrearbejde, hvor man gennemgik hele forløbet. Der var stort set tilfredshed
med turene. Der var nogle enkelte punkter på det administrative område, der skal
ændres.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Nyt fra Projekt Aktive ældre
Nyhedsbrev er udsendt.
Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Svendebjerghave har været omtalt en del, men der arbejdes med at stramme op på
procedurerne. Der var enighed om, at sagen var blevet blæst op til en stor
sag, der gav uhensigtsmæssige virkninger.
Nords lokalråd har holdt møde, der er planer om et arrangement i efteråret.
Risbjerg Lokalråd har holdt møde, der blev blandt andet drøftet muligheden for at
inviterer kørelæreren til et nyt foredrag.
Søvangsgården har en tur til deres sommerhus mandag den 6. september.
Strandmark lokalråd har holdt det første møde efter sommerferien, hvor der blev
givet en generel orientering om opbygningen af Ældreråd og Det Frivillige
Arbejde.

Pkt. 5
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Avedøre har også holdt sit første møde, hvor der var stor opbakning til arbejdet.. Der
var enighed om at holde møder kvartalsvis.
Aktivitetscentret har holdt brugerådsmøde, hvor man bl.a. har drøftet de ideer, der
fremgår af sparekataloget, specielt forslagene om at ændre brugergrundlaget.
Pkt. 6

Beslutninger
- Optimering af dialogen med borgerne
Der har været en god dialog med borgerne i første del af budgetfasen. Arbejdet
fortsætter i den nærmeste fremtid.
- Evaluering af protestmøde den 16. august 2010
Det var lidt skuffende, at der ikke mødte flere op, men det havde været et godt
møde. Mødets forløb blev gennemgået og drøftet igennem.
- Planlægning af politikermøde den 22. september 2010
Mødet holdes på Risbjerggård.
Emnet: Holder de gode intentioner fra februarmødet.
Opgaverne blev fordelt.
- Planlægning af møde med pensionistforeningerne den 9. september 2010
Mødet blev gennemgået og arbejdsfordelingen blev aftalt.
- Planlægning af plenarmøde den 23. september 2010
Mødet blev gennemgået og opgaverne fordelt.

Pkt. 7

Huset.
Der foreligger ikke nyt.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer nr. 3/2010.
Bladet har deadline 1. september og forventes færdigt til udlevering omkring den
16. september.

Pkt. 9

Høringer.
- Høringssvar nr. 23. Lokalplan. Ældreboliger ved Bredalsparken på Brostykkevej
- Høringssvar nr. 24. Kapasitetstilpasning af Krogstenshaves Fælleskøkken
Høringssvarene blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker uddelte status pr. 30.08.10, driftsregnskab. Det blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Der er modtaget et takkekort fra Birgit Christensen, FOA
Inge Lange har afskedsreception den 23. september kl. 8.30. Flemming og Grete
møder.

