HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 28. juni 2011 kl. 10 i HUSET.
Deltagerre: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Anker Hugger, Inge-Lise
Rasmussen, Bent Aarrebo Pedersen, Birthe Mingon(referent)
Afbud: Betina Engelhardt Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 25. maj 2011.
Godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Besøg i Supermarkedet Intervare den 6. september kl. 11.00.
Vi har modtaget en invitation til et besøg.. Der deltager 4 fra Ældrerådet og 4 fra
Det Frivillige Ældrearbejde.
- Møde i Vestegnene Ældreråd den 5. oktober: Tilmeldt: Peter, Bent, Flemming.
Flemming udsender dagsorden, så snart den bliver modtaget.
- Opfølgning fra dialogmødet med Teknisk Forvaltning m.fl. den 1. juni 2011.
Det havde været et godt møde, og Anker havde fået udarbejdet en oversigt over de
problemer med manglende læskure, trafikudvalget havde samlet op. Oversigten
bliver sendt ud med referatet.
I forbindelse med høring af lokalplan for Kettevej, har Ældrerådet også modtaget
udarbejdelse af forslag til løsning af trafikforholdene i området.
- Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget 2012.
Der er aftalt møder den 27. februar, 6. august og 26. november 2012.
- Opgørelse over venteliste til plejeboliger m. v. pr. 31. maj 2011.
Der er en venteliste på 71, heraf er der 14 på den generelle liste.. Der er en
venteliste til daghjem på 51.
- Befolkningsprognose for Hvidovre pr. 1. juni 2011.
I 2025 regnes der et fald til 49.000. De +65-årige stiger med ca. 1000

Pkt. 4

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Anker har deltaget i Regionsældrerådets seneste møde og har udarbejdet et notat.
Flemming refererede fra Svendebjerghave og Søvangsgården.
Strandmarkshave har også haft et bruger-/pårørende møde.
Lokalråd Avedøre har haft møde, hvor man drøftede distribueringen af
Ældrerådets blad. Vi fik en længere drøftelse af muligheder for en bedre
kommunikation, og der var enighed om, at der bør gøres en indsats for at der
bliver en bedre udbredelse af og kendskab til Ældrerådet orienterer.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD
Pkt. 5

Pkt. 6

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Beslutninger.
- Forberedelse af høringssvar til Budget 2012. Flemming samler indlæggene og
sender dem til Birthe, der redigerer indholdet så det er ensartet.
-

Flemming udarbejder forslag til en personlig henvendelse til Social- og
Arbejdsmarkedsudvalget, og Birthe samler kommentarerne til Flemming inden
den 24.. juli.

-

Drøftelse af forberedende opgaver til Ældrearrangement den 15. september...
Frivillighedsmesse den 29. oktober. samt evt. deltagelse i arrangement i uge 35
ved Rebæk sø i forbindelse med kommunens nye planstrategi. Ældrerådet
drøftede arrangementet, og der var enighed om, at Ældrerådet ikke deltager men
henviser til Pensionistforeningen i Rebæk Søpark

Huset.
Intet

Pkt. 7

Information.
- Ældrerådet orienterer.
Redaktionsmøde den 11. juli kl. 10.00.

Pkt.8

Høringssvar.
- Oplæg til Høringssvar nr. 23 vedrørende Hvidovres Erhvervspolitik 2011 - 2014.
Sagen blev drøftet, men der var enighed om, at det ikke var relevant for
Ældrerådet at svare på den åbne høringssag, der hermed bortfalder.

Pkt. 9

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

Pkt. 10

Eventuelt.
Der forelå intet

