HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 30. marts 2010 i HUSET
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Anker Hugger, Grete Hagedorn, Grete Jensen, Marianne
Thode, Tommy Gjøl, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (Referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 23. februar 2010.
Referatet godkendt

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Der er kommet en forespørgsel fra DR om forholdene i hjemmeplejen

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Ældrerådsvalg
Der er truffet beslutning om, at der er kan stemmes i borgerservice.
- Orientering til Ældrerådet vedrørende særlig omsorg (Omsorgskriteriet)
Vi har modtaget en redegørelse fra forvaltningen om brugen af puljen..
Forvaltningen er glad for puljen og bruger den godt.
- Nytårsfester den 23. og 24. marts
Det havde været to gode dage, og alle var glade for underholdningen.
- Møde med Teknisk Forvaltning i HUSET den 19. april 2010 kl. 14.00
Der skal gives besked om punkter til dagsordenen. Flemming giver besked til
teknisk forvaltning.
- Der er ”første spadestik” til det nye plejehjem den 19.4. kl. 13. Flemming og
Birthe deltager.
- Vestegnstræf den 21. april 2010 kl. 9.15. Der var enighed om, at vi kommer med
forslag til en udtalelse om pensionsområdets centralisering. Det er Grete og
Flemmingdeltager.
- Influenzavaccinationer foreløbige datoer 4., 5., 6., 7., og 8. oktober samt 1.
november 2010

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældrekonsulenten
- Ønske fra forvaltningen om afholdelse af konstituerende møde i HUSET den 29.
april for det nye ældreråd. Der blev aftalt konstituerende møde den 4.5. kl. 10-12
og introduktionsmøde den 6.5. kl. 9 – 13.
- Budgetter, der forventes materiale i uge 20 (17.-22.maj).
- Sommerudflugter
Guidefordeling foretages efter mødet, og alle får besked umiddelbart efter.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
- Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Strandmark Lokalråd har møde med Mogens Norup den 14. april kl.. 14 i Lille
Friheden.
Aktivitetscentret: Det går godt med sammenlægningen med Spurvegården.
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Pkt. 6

Beslutninger
- Ældrerådsvalg . Planlægningen blev gennemgået, og der blev aftalt, hvem der har
ansvaret for de forskellige opgaver.
- Regulativ for Lokalråd i Hvidovre Kommune
Det udsendte udkast til nyt regulativ blev godkendt med de indkomne
bemærkninger. Regulativet bliver udsendt til Ældreråd og lokalråd.

Pkt. 7

Huset
- Status, vagter og aktiviteter
Kræftens Bekæmpelse har lånt lokalerne 11.4.
Kommunaldirektøren har været på besøg i Huset, og udtrykte sin tilfredshed med
huset, og hvordan det styres.

Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2010
Bladet udkom den 25. marts, og er blevet delt ud hurtigt på grund af valget.
- Annoncer. Der er modtaget betaling for de udsendte fakturaer.
Tommy har kontakt med et par annoncører.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 6/2010, Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2006 – 2010
- Høringssvar nr. 7/2010, Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale II
- Hvidovre Ældreråds udmelding til Budget 2011
Høringssvarene nr. 6 og 7 blev drøftet. Flemming sender udkast ud til
kommentarer og Birthe skriver oplæg til nr. 7.

Pkt. 10

Økonomi
- Bevilling af 6.000 kr. til valgarrangementer.
- Driftregnskabet d.d. blev delt ud og taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt
Ældre Sagens årsmøde blev drøftet med udgangspunkt i deres årsmøde.
Der er kommet lovforslag om at nedlægge Klageråd.

