HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 27. maj l 2010 kl. 9.00 i HUSET
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Skjold Elken,
Inge-Lise Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Betina Engelhardt Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 4. maj 2010
Referatet blev godkendt..

Pkt. 2

Postliste
Ældreforum 2009, Årsberetning blev omdelt.
Postlisten blev taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Møde med Social- og Sundhedsforvaltningen den 3. juni 2010 kl. 16.00.
Der er afbud fra Peter og Skjold.
Der er endnu ikke modtaget dagsorden, men den vil blive udsendt.
- Kursus i brug af hjertestarter den 18. juni 2010 kl. 10.00.
Der er tilmeldt 12 personer.
- Møde med Teknisk Forvaltning i HUSET den 21. juni 2010 kl. 14.00.
Der er udsendt dagsorden med Ældrerådets punkter.
Anker køber brød, og Inge-Lise sørger for kaffe.
- Invitation fra SundhedsCentret til ”Fut i Far” den 17. juni 2010.
Flemming opfordrede alle til at deltage.
- Byggeriet af Plejecentret Dybenskærhave.
Byggeriet er startet op. Flemming deltager i et orienteringsmøde d.d. om
indretning af køkkener.
- Kommunens invitation til debat om kommunens budget.
Der er inviteret til den 1. juni kl. 19 - 21 i Bibliotekscafeen. Flemming
opfordrede til at deltage.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
Der var afbud fra Betina

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Brugerrådsmøde på Svendebjerghave, der er lukket op for at have dyr, og på
nuværende tidspunkt har de en kat, og der er kommet en ansøgning om at få en
kat. Der skal indhente mindre underskud, der bla. skyldes den paliative afdeling
Der er kommet indkaldelse til regionsældrerådet den 9. juni, hvor der bl.a. skal
drøftes den nye psykiatriplan og hospitalsplanen. Grete og Flemming deltager.
Der har været møde på Strandmarkshave.
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Peter orienterede om problemer med Safaribussen, idet man ikke altid kan sikre, at
minibussen til rollatorer kan komme med. Der er møde den 28. maj om problemet.
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Pkt. 6

Beslutninger
- Forslag til tidsmæssig placering af næste ældrerådsvalg.
Der var enighed om at skrive til borgmesterkontoret med anbefaling af, at
ældrerådsvalget foretages i forbindelse med næste valg til kommunalbestyrelsen.
Der gøres samtidig opmærksom på, at resultatet hvis det giver ressourceproblemer,
ikke nødvendigvis skal tælles op samme aften.
- Fastlæggelse af møde den 14. juni 2010 kl. 10 om deltagelse i lokalrådsarbejde.
Der skal lægges op til konstituering af de enkelte lokalråd. Flemming giver en
orientering om arbejdet, og derefter gives der lokalrådene frit valg, om de vil
konstituere sig på stedet, eller om de foretrækker et efterfølgende lokalt møde.
Forløbet af mødet blev gennemgået og opgaverne fordelt.
- Gaveregulativ.
Forslaget blev gennemgået og godkendt.
- Optimering af dialogen med borgerne.
Ældrerådet fik en god drøftelse om muligheder for at få en bedre dialog med
borgerne, herunder de lokale pensionistforeninger. Der blev også drøftet
mulighederne for at Ældrerådet bliver mere synligt. Spørgsmålet om navnet blev
også drøftet. Der blev også drøftet mulighederne for en direkte kontakt med
formændene for pensionistforeningerne bl.a. i forbindelse med de møder, der
holdes med foreningerne.
- Møder med lokalråd, pensionistforeninger og bruger-/pårørenderådsmedl.
Der blev aftalt plenarmøde til den 23. september kl. 10 – 14.
Møde med repræsentanterne i bruger/pårørenderåd blev aftalt til den 12. oktober
kl. 10
Møde med pensionistforeningerne aftalt til den 9. september kl. 10. Ældrerådets
medlemmer kontakter forinden de respektive formænd efter nærmere aftale.

Pkt. 7

Huset.
- Alarmer.
Vagt- og alarmfolkene i kommunen har via computeren set, at alarmen flere gange
ikke har været slået til.
- Vagter.
Vagterne på 1. og 3. torsdage blev fordelt.

Pkt. 8

Information.
Der er aftalt annoncer til næste blad. Der udarbejdes et særnummer om valget, der kun
omfatter forløbet af valg til Ældrerådet.
Informationsudvalget indkaldes til møde i august om næste nummer af bladet.

Pkt. 9

Høringer.
Der er ikke indkommet sager siden sidste møde.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker omdelte driftsregnskab for perioden 1. januar til 30.april 2010.
Anker gennemgik de enkelte poster. Regnskabet blev taget til efterretning.
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Eventuelt.
Flemming orienterede om Historiens Hus, der orienterer om det gamle Hvidovre bla
om den gamle Hvidovrevej.
Grete efterlyste suppleanter til prøvespisning på Krogstenshave. Skjold og Inge-Lise
deltager den 10. juni.
.

