HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 26. oktober 2011 kl. 10 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud fra Bent Aarrebo Pedersen.
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. september 2011.
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, medsendt dagsorden.
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Frivillighedsmesse den 29. oktober 2011.
- Vaccinationer i Huset den 31. oktober 2011.
- Foredrag i Aktivitetscentret den 7. november 2011 om øjensygdomme.
- Foredrag i Huset om Påskeøen den 15. november 2011.
- Social- og Sundhedsudvalgets møder med Ældrerådet i 2012: 27. februar, 6.
august og 26. november. Alle dage kl. 15 – 17.
- Forvaltningens kontaktudvalg og Ældrerådets møder i 2012: 10. januar, 10. april
og 23. oktober. Alle dage kl. 14 – 16.
- Vestegnstræf i Glostrup den 26. marts 2012 og i Rødovre den 16. april.
- Regionsrådsmøde den 30. november. Der er Ældrerådsmøde den dag, og
Flemming sørger for at melde afbud. Næste møde er marts 2012. Øvrige datoer
blev taget til efterretning.
- Sommerudflugter 2012.
Rammerne er de samme som tidligere, der er dog tale om en øget brugerbetaling..

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Frivillighedsmesse. Arrangørerne har modtaget en velskrevet sang fra
Hvidovrelisten.. Og Betina opfordrede til at danne et ”ældre”kor. Ældrerådet
besluttede, at vi ikke deltager, da Ældrerådet markerer sig som upolitisk.
- Skovtursemner kommer ind fra en del steder, og det drøftes på det kommende
møde i arbejdsudvalget.
- Dialogmøde om handicappolitik den 19. januar 2012 i Lille Friheden.
- Projekt Aktive Ældre den 17. november kl. 11 – 13.
- Pensionisthåndbogen kommer til høring.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Der er modtaget referat fra Vestegnen.
Svendebjerghave har haft møde uden særlige punkter. Søvangsgården holder et
udvidet møde den 12. december med socialforvaltningen.
Aktivitetscentret drøfter pt den nye brugerbetaling, og punktet sættes på dagsorden til Ældrerådets møde med SSU-forvaltning.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Pkt. 6

Beslutninger.
- Sundhedsmesse den 13. oktober 2012. Der var enighed om, at det havde været en
succes, som vi overvejer at gentage. Der havde været stor tilfredshed blandt
deltagerne.
- Vaccination den 31. oktober 2011 kl. 10 – 12.
Forløbet af vaccinationerne blev drøftet, og der blev stillet spørgsmål til, at
Hvidovre Apotek havde haft vaccinationer to lørdage.
- Drøftelse af ældres kontaktmuligheder til offentlige myndigheder, herunder PC.
Punktet bliver drøftet på mødet med SSU
- Møde med pensionistforeningerne den 24. foreslås ændret til 21. november 2011.
- Plenarmøde den 28. november 2011.
De sidste to møder udsættes til primo januar 2012.
- Venteliste til plejehjem. Listen blev omdelt og principperne blev drøftet.

Pkt. 7

Huset.
- Vagterne i huset blev drøftet. Det blev foreslået, at der blev dannet en gruppe,
hvor vagterne fordeles, således at de ”små” lokalråd ikke klemmes. Der var
enighed om, at man prøver ordningen med en samlet pulje fra 1. februar 2012
På plenarmødet drøfter man ordningen forinden, og der udarbejdes en
opgaveplan.

Pkt. 8

Information.
- Telefon-og adresseliste blev delt ud til kommentarer, så den efterfølgende kan
trykkes til brug for Frivillighedsmessen.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 32, Kvalitetskontrakt 2012, Social- og sundhedsområdet.
- Høringssvar nr. 33, Hvidovre kommunes Kvalitetskontrakt 2012.
- Høringssvar nr. 34, Besøgsrestriktioner på plejehjem og bofællesskaber.
Høringssvarene blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
Status blev omdelt og drøftet.

Pkt. 11

Eventuelt.
Takkekort fra Poul og Sonja
Det havde været en flot reception på Krogstenshave.

