HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

27. maj 2011
Referat af Ældrerådets møde den 25. maj 2011 kl. 10 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Inge-Lise Rasmussen, Peter
Lougart, Bent Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Den nye leder af plejehjemmet Dybenkjærhave, Pernille Haaning hilste på og gav en kort
orientering om status, men deltog ikke i selve mødet.
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. april 2011.
Referatet godkendt

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsordenen.
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Møde med Social- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2011 kl. 15.00.
Der er udarbejdet et notat som baggrundsmateriale for Ældrerådet.
- Møde med Teknisk Udvalg og Forvaltning mfl. den 1. juni 2011 kl. 13.00 i
HUSET.
Flemming gennemgik de enkelte punkter på den fremsendte dagsorden.
Ældrerådet mødes 12.15 for planlægning og opdækning.
- Regionsældrerådsmøde den 8. juni 2011 kl. 10.00 i Hillerød. 2 deltagere.
Anker og Bent deltager.
- 10. juni kl. 9-10 orienteringsmøde med social- og sundhedsforvaltningen om
budget 2012. Flemming, Anker, Bent og Birthe deltager.
- Rundvisning i Supermarkedet Intervare i uge 35 eller 36 Der blev aftalt den 6.
september kl. 11..
- Møde i Vestegnene Ældreråd den 5. oktober kl. 9.30, 3 deltagere
Der tilmeldes Flemming, Peter og Bent
- Frivillighedsmesse den 29. oktober 2011.
- Tilbud om 6 timers førstehjælpskursus. Peter undersøger prisen hos vores tidligere
instruktør til sammenligning.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Pensionistudflugt 2011.
Der blev drøftet en foreløbig evaluering af de afholdte ture. Der var en række
punkter, der ikke var tilfredsstillende, og som Betina sender videre til
kontaktpersonerne.
-

Projekt Aktive ældre, Marselisborg.
Mia, der står for projektet, er i gang med at kontakte de enkelte foreninger, og der
arbejdes på en folder om foreningerne.

-

Ældrerådsvalg.
Betina orienterede om status for evt. afholdelse af valg til Ældrerådet sammen
med valg til kommunalvalget.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD
-

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at kommunen skal have en handicappolitik.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Peter orienterede om en ny brochure De Frivillige udarbejder om
håndværkerhjælp.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Møde med pensionistforeningerne i HUSET den 16. juni 2011.
Opgavefordelingen blev gennemgået og godkendt.
- Sundhed og forebyggelse. Eftermiddagmøde i slutningen af september.
Oplægget blev gennemgået, og der var en ”brainstorming” over aktiviteter.
Birthe sender ansøgningen til Sundhedscentret.
- Udmelding til Budget 2012.
- Frivillighedsmesse. Der holdes et planlægningsmøde fredag, hvor der fastlægges
behov for areal m.v. Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der skal stå for det
praktiske arrangement.
- Kommunens Kanalstrategi blev drøftet, idet Peter havde udarbejdet oplæg til svar
til kommunen. Der var enighed om, at Peter og Flemming skriver under på
henvendelsen og Birthe scanner den ind, så den kan sendes til Forvaltning og
Kommunalbestyrelse.

Pkt. 7

Huset.
Der har været flere tilfælde, hvor der har været problemer med alarmen.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer.
- Annoncører. Der er kommet en række ændringer i nogle af annoncerne til næste
nummer.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 22/2011, Udbud af kropsbårne hjælpemidler.
Høringssvaret blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker uddelte driftsregnskab pr. dd, der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Flemming havde sendt et udkast til håndbog, som blev drøftet, og der arbejdes videre
med bogen.

