HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 22. februar 2011 kl. 10 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Bent Aarrebo,
Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Inge-Lise Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 25. januar 2011.
Høringssvar nr. 6. Sagen er trukket.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
postlisten taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Møde med Social- og Sundhedsudvalget den 28. februar 2011.
Betina omdelte dagsorden til mødet. Flemming gennemgik punkterne.
- Referat fra møde med Teknisk Forvaltning den 13. januar 2011.
Flemming kontakter forvaltningen og gør opmærksom på, at mødet ikke alene er
møde om tilgængelighed, men et møde generelt om foreliggende sager.
- Referat fra møde med Social- og Sundhedsforvaltningen den 25. januar 2011.
Referatet er sendt ud.
- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 16. maj 2011.
Der er ingen, der kan deltage fra Hvidovre
- Indkaldelse til formandsmøde i Danske Ældreråd den 13. april 2011.
Flemming har ikke mulighed for at deltage.
- Møde i Vestegnens Ældre-/Seniorråd den 15. marts 2011.
Flemming, Peter og Inge-Lise bliver tilmeldt.
- Møde med Danske Lægers Vaccinations Service den 23. marts 2011.
Flemming og Grete deltager, fra De Frivillige deltager Peter og Tommy.
- Vestegnstræf ”Hørelsen” den 10. april 2011 i Glostrup.
Ældrerådet har støttet arrangementet med 1000 kr., og Anker deltager.
- Frivillighedsmesse den 29. oktober 2011med lokalråd og ældreråds deltagelse.
Der planlægges en løbende fremvisning af billeder fra forskellige arrangementer.
- Brugen af emballering til madpakkeproduktionen til hjemmeboende pensionister.
Der fortsættes uændret, idet ændringerne ikke har været tilfredsstillende.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Pensionistudflugt 2011. Der er prøveskovtur den 17. marts kl. 9.15.
Ved billetsalget er der kaffe fra kantinen.
Betina kontakter daghjemmene om deltagelse.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Der har været brugerrådsmøde på Svendebjerghave. Det var et godt møde.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Torsdag er der valg til bruger/pårørende møde på Krogstenshave.
Risbjerg Lokalråd holdt møde den 10. februar om hjælpemidler, Det
havde været et rigtig godt møde, hvor der blev vist mange ting. Strandmark
har aftalt at holde møde den 23. eller 30. marts med en gartner.
Avedøre Lokalråd har aftalt møde den 28. april kl. 15 med Niels Kjøhler i Huset
og 29. august med Thyra Frank i Friheden.
Pkt. 6

Beslutninger.
- Indstilling af kandidater til Hvidovre Kommunes Sundhedspris 2010.
Peter og Grete skriver indstillingen, frist 24. februar.
- Tilrettelæggelse af plenarmøde den 8. marts 2011.
Mødet blev gennemgået og opgaverne fordelt.
- Tilrettelæggelse af møde med pensionistforeningerne den 22. marts 2011.
Mødet blev gennemgået og opgaverne fordelt.
- Henvendelse fra borger vedrørende Avedøresletten.
Henvendelsen blev drøftet, men umiddelbart var der enighed om, at forslaget
om golfbane var for dyrt.

Pkt. 7

Huset..
- Vagter og serviceaftale med Canon.
Kræftens bekæmpelse låner Huset den 3. april.
Anker har modtaget bekræftelse fra Canon.
Planlægningstavlen bliver leveret torsdag.

Pkt. 8

Information.
- Annoncer i Ældrerådet orienterer.
Der er udsendt fakturaer for 1. nummer 2011.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Nr. 6/2011, Lokalplan 452, Lokalcenter ved Kettevej.
Ældrerådet har modtaget kvittering for svaret.

Pkt. 10

Økonomi.
Regnskabet afventer revisionen. Tilskud for 2011 er på vej.

Pkt. 11

Eventuelt.
Der forelå intet.

