HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 27. april 2010 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Tommy Gjøl, Marianne
Thode, Grete Jensen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Betina Engelhardt Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 30. marts 2010.
Referatet godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Postlisten taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Ældrerådsvalg, valgets resultat.
Der var enighed om, at det ikke var et tilfredsstillende resultat. Flemming rettede
en tak til medlemmerne af Ældrerådet og Lokalrådene for indsatsen..
Der var enighed om at skrive til kommunalbestyrelsen, at vi anbefaler, at det
næste ældreådsvalg lægges i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen
- Møde med Teknisk Forvaltning i HUSET den 19. april 2010 kl. 14.00. Aflyst.
Teknisk forvaltning kommer med forslag til ny dato.
- Overvejelser om flytning af borgerservice vedr. pensionsforhold. Danske
Ældreråd er imod det og fraråder.
- Socialministeriets høringsnotat til lovforslaget om afbureaukratisering.
Der verserer en række forslag fra regeringens ”mere tid til velfærd”, som der
endnu ikke er taget endelig stilling til.
- Byggeriet af Plejecentret Dybenskærhave.
Der er taget det første spadestik

Pkt. 4

Status i enkeltsager
- Skovture til Gyrstinge Skovkro,
Der er endnu billetter tilbage, og vi tager initiativ til omtale efter første tur.
- Influenzavaccinationer, 4., 5., 6., 7. og 8. oktober samt 8. november 2010.
De foreløbige datoer blev taget til efterretning.
- Plenarmøde, sidste møde afholdt den 19. januar 2010.
- Møde med pensionistforeningerne, sidste møde afholdt den 12. august 2010.
- Møde med medlemmer af bruger- og pårørenderåd, afholdes ad hoc.
- Kontaktudvalgsmøde med Det Frivillige Ældrearbejde, afholdes ad hoc.
- Øget tilgængelighed – følgegruppe, afholdes ad hoc,.
- FM og NF møde med nye pensionister, 6. maj, 17. juni, 2. sept. 28. okt. og 2. dec.
Der udarbejdes en manual for møderne.
- Henvendelse fra DR-Dokumentar om ældreplejen i Danmark.
Vi har ikke svaret på henvendelsen, idet den kom midt i valgperioden. Der var
enighed om, at det var for sent at svare nu.
- Henvendelse fra borger om frivillig vågetjeneste for døende. Flemming
orienterede om henvendelsen, der refererede til en lignende i Greve kommune.
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Henvendelse vedrørende busforbindelse mellem Avedøre Holme og Hvidovre.
Punktet tages med på mødet med Teknisk Forvaltning.
Medlemmer af de nye lokalråd.
Avedøre Lokalråd er pt ikke endeligt afklaret.
Strandmark Lokalråd er pt. ikke afklaret.
Risbjerg Lokalråd fortsætter med yderligere et nyt ældrerådsmedlem og har
tilsagn fra 1, der vil være med.
Nord Lokalråd fortsætter og med en ny, der har meldt sig.
Ældrerådet står for konstitueringsmøderne efter egen konstituering.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd. Der var
Vestegnstræf den 21. april. Det havde været et rigtig godt møde. Det startede med
en rundvisning bl.a. til deres nye plejecenter. Efterfølgende var der en dagsorden
med mange punkter, hvor der kunne udveksles erfaringer. Der var også valg til
Regionsældreråd og Danske Ældreråd.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Svendebjerghave havde møde den 20. april uden specielle punkter. Krogstenshave
havde møde den 13. april. Der er almindelig frygt for sparerunden. Det er et stort
problem, at man ikke respekterer handicap p-pladserne. Strandmarkshave har haft
valg, hvor der er valgt nye repræsentanter for de pårørende. Næste møde på
Strandmarkshave er den 20. maj.
Aktivitetscentret kører rimelig godt med hensyn til brugerne fra Spurvegården.
Der forestår dog en del arbejde med at få de to kulturer til at fungere sammen.
Der er kommet nye repræsentanter i Søvangsgårdens bruger-/pårørenderåd.

Pkt. 6

Beslutninger
- Regulativ for lokalrådene
Det tidligere godkendte regulativ er blevet tilrettet i forhold til resultatet af
Ældrerådsvalget. Det reviderede forslag blev godkendt. Udsendes efterfølgende.

Pkt. 7

Huset
Der har været problemer med tilslutning af alarm, idet der har været tilfælde, hvor
alarmen ikke har været tilsluttet. Det skal understreges, at alarmen skal tilsluttes.

Pkt. 8

Information
Der er planer om at udarbejde et særnummer om valgets forløb, som kun udgives på
nettet. Der er en annoncør, der har sagt fra. Tommy fortsætter som kontakt vedr.
annoncer i bladet fremover.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 6/2010, Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2006 – 2010
- Høringssvar nr. 7/2010, Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale II
Sagerne er taget til efterretning.

Pkt. 10

Økonomi
Anker uddelte driftsregnskab for perioden. Det kunne konstateres, at valget været dyrt
for Ældrerådet, selvom der var bevilget tilskud fra kommunen.
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Eventuelt
Grete efterlyste et skilt, hvor der står, hvor nødhjælpskassen befinder sig.
Der blev gensidigt givet udtryk for, at det havde været fire rigtig gode år med et godt
og positivt samarbejde.

