HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

31. marts 2011
Referat af Ældrerådets møde den 29. marts 2011 kl. 10 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Bent Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon(referent).
Pkt. 1

Referat fra møde den 22. februar 2011.
Ingen bemærkninger, godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsordenen.
Der var ingen bemærkninger.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Referat fra møde med Social- og Sundhedsudvalget den 28. februar 2011.
Det havde været et godt møde, der var ingen bemærkninger til referatet.
-

Møde i Vestegnens Ældre-/Seniorråd den 15. marts 2011.
Flemming, Peter og Inge-Lise havde deltaget. Mødet havde indikeret, at Hvidovre
har et godt samarbejde med kommunen. De næste møder er fordelt.

-

Møde i Kontaktgruppen (Forv. og ÆR) den 22. marts 2011, herunder dialog vedr.
”Kanalstrategi” samt ombæring af post. Kanalstrategi er et spørgsmål om digital
kommunikation, så man mindsker udgifterne i forbindelse med kontakt til
borgerne og informere dem bedst muligt.
Den nye postlov er blevet udskudt. Der er udformet et skema til de, der ønsker
posten leveret til døren, så de ikke selv skal hente posten nede i postkassen ved
indgangen. Skemaet kan hentes i borgerservice på Rådhuset, og det skal udfyldes
med den hjælp, manr modtager. Hvis der ikke modtages visiteret hjælp, kan man
ikke få bragt posten op.
Møde med Danske Lægers Vaccinations Service den 23. marts 2011.
Vaccinationsdatoer: 3., 4., 5., 6., og 7. samt 31. oktober 2011. Peter kontakter
Hvidovre C for aftale om lokale.

-

-

Kontaktudvalgsmøde den 4. april 2011 kl. 9.00 i HUSET, Grete, Birthe, Anker og
Flemming deltager. Der blev drøftet hvilke emner, der skal tages op.

-

Vestegnstræf ”Hørelsen” den 10. april 2011 i Ballerup. Anker Hugger deltager.

-

Møde med Ronnie, forvaltningen den 11. april 2011 kl. 11.00 (gult mødelokale),
Sundhedscentret om hjemmebesøg og sundhedscheck. Grete, Birthe og Flemming
deltager.

-

Møde med Teknisk Forvaltning m.fl. den 1. juni 2011 kl. 13.00 i HUSET.
Trafikudvalget ser på stoppesteder forinden.
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Frivillighedsmesse den 29. oktober 2011, lokalråd og ældreråds deltagelse.
Tilmelding senest den 28. april. Ældreråd, Lokalråd og Det Frivillige
Ældrearbejde stiller med en fælles stor stand. Flemming tilmelder alle.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Pensionistudflugt 2011.
Det første telefonsalg er afholdt og der har været god tilmelding.
Frivillighedsmesse.
- Projekt Aktive ældre, Marselisborg.
Der arbejdes for øjeblikket med oplæg til en folder med beskrivelse af
pensionistforeninger mv.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Flemming og Grete har deltaget i Regionsældrerådsmøde, hvor man bl.a. drøftede
de psykisk syge og borgerservice. Flere kommuner har nedlagt bruger-pårørende
råd.
Næste vestegnstræf i efteråret 2011 er i Herlev, i foråret 12 er det Glostrup og
efteråret Rødovre.
Lokalråd Strandmark arrangerer forårsmøde den 5. april 2011 kl. 13-15 med
gartner Svend Knudsen i Avedøre. Der planlægges et møde om hjælpemidler.
Søvangsgården har haft bestyrelsesmøde om budgettet.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Møde med pensionistforeningerne, indhold og dato.
Det seneste møde måtte aflyses pga af manglende tilmelding. Det blev drøftet, om
det næste møde skal holdes om eftermiddagen, hvor man starter med frokost kl.
12.30. Der lægges op til en drøftelse af situationen efter budget 2011 og ønsker til
budget 2012 samt gensidig orientering. Man enedes om den 15. juni kl. 12.30.
- Drøftelse af Ældrerådets engagement i ”Kanalstrategi”. Vi afventer den lille
arbejdsgruppes oplæg om mulige opgaver..

Pkt. 7

Huset.
- Kræftens bekæmpelse benytter HUSET den 3. april 2011.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer.
Næste nummer udkommer den 28. april og har som gennemgående tema ”at være
ældre i Hvidovre kommune”.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Nr. 7/2011, Omstrukturering af projektområdet under beskæftigelsesområdet.
- Nr. 8/2011, Hverdagsrehabilitering i ældreplejen.
- Nr. 9/2011, Sundhedspulje.
- Nr.10/2011 Partshøring om byggeriet, Brostykkevej/Hvidovrevej
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Pkt. 10

Økonomi.
Anker uddelte det samlede, reviderede regnskab for året 2010 samt status for januar –
marts 2011.
Regnskabet blev drøftet og godkendt.

Pkt. 11

Eventuelt.
Der forelå intet under dette punkt.

