HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 26. april 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)
Pkt. 1

Referat fra møde den 29. marts 2011.
Ingen bemærkninger, godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Kontaktudvalgsmøde den 4. april 2011 kl. 9.00 i HUSET.
Havde været et godt møde, hvor der blev drøftet en række ting vedr. Huset.
Det aftaltes, at bænken udenfor sættes i stand.
- Vestegnstræf ”Hørelsen” den 10. april 2011 i Glostrup. Anker Hugger deltog.
Anker orienterede om arrangementet, der havde været rigtig godt.
- Møde med forvaltningen den 11. april 2011 om hjemmebesøg og sundhedstjek.
Mødet var med Bente Bo og Ronnie Fløjbo. Det blev besluttet, at der arrangeres et
cafe-møde i Lille Friheden i efteråret 2011. Det er et fællesmøde med forvaltning
og Ældreråd, hvor også pensionistforeningerne og lokalrådene skal involveres.
Der skal være en række tilbud fra Sundhedscentret og mulighed for at drøfte + 75
års tilbud om forebyggende besøg. På mødet med pensionistforeningerne den 15.
juni drøftes arrangementet.
- Møde med Teknisk Forvaltning m. fl. den 1. juni 2011 kl. 13.00 i HUSET.
Trafikudvalget ser på stoppesteder forinden. Verserende tilgængelighedssager.
Forvaltningen har henvendt sig om et projekt ved Engstrandskolen. Den
helhedsløsning, som forvaltningen er kommet med, er blevet accepteret også af
Handicaprådet. Anker står for serveringen til mødet. Der blev drøftet forskellige
punkter til dagsordenen.
- Frivillighedsmesse den 29. oktober 2011, samlet tilmelding foretaget.
Flemming har tilmeldt alle.
- Støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven.
Ansøgninger har hidtil kun kunnet sendes en gang om året, men nu er det politisk
ændret til to gange om året fra i år.
- Senior Tennis.
Dansk Tennisforbund arrangerer speciel træning for seniorer over 55 år.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Pensionistudflugt 2011.
Der er totalt udsolgt, og der er guidemøde den 28. april kl. 10.
Der holdes som tidligere evalueringsmøde efter skovturene.
- Frivillighedsmesse.
Deadline for tilmelding er den 28.4. der er pt. tilmeldt 51 foreninger.
- Projekt Aktive ældre, Marselisborg.
Der er intet nyt om projektet.
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Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd, Lokalråd,
udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Der er kommet en invitation fra Intervare til Ældreråd og Det Frivillige om
rundvisning.
Strandmarken havde møde den 5. april med den gamle gartner fra Avedøre. Det
havde været et velbesøgt godt møde.
Avedøre arrangerer møde den 28. april kl. 15.00 med Niels Kjøller i Huset.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Møde med pensionistforeningerne, indhold og dato.
Mødet holdes den 16. juni kl. 12.30. Punkterne på dagsordenen bliver
foreningernes status efter budget 2011, og cafe-eftermiddag med tilbud om
aktiviteter og sundhedstjek for ældre.
- Drøftelse af Ældrerådets engagement i ”Kanalstrategi”.
Der var almindelig bekymring for, hvad det vil betyde for de ældre i kommunen.
Det blev besluttet, at Ældrerådet og Det Frivillige sender en fælles skrivelse til
kommunen om de tilbagemeldinger, vi har fået om projektet. Peter skriver et
udkast.
- Udmelding til Budget 2012.
Der er møde med udvalget den 25. maj om budgettet, hvor Ældrerådet kan komme
med udmeldinger til budget 2012.

Pkt. 7

Huset.
- Anskaffelse af ny computer til Ældrerådets kontor. Der var enighed om at udskifte
den nuværende stationære.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 10/2011, Partshøring, matr. nr. 23 gc, Brostykkevej 102.
- Høringssvar nr. 11/2011, Kvalitetsstandarder for Daghjem.
- Høringssvar nr. 12/2011, Kvalitetsstandarder for Aktivitetscentret.
- Høringssvar nr. 13/2011, Forslag til nye vedtægter for Aktivitetscentret.
- Høringssvar nr. 14/2011, Kvalitetsstandarder for Karetmagerporten.
- Høringssvar nr. 15/2011, Kvalitetsstandarder for Hjemmesygeplejen.
- Høringssvar nr. 16/2011, Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp.
- Høringssvar nr. 17/2011, Kvalitetsstandarder for plejehjem.
- Høringssvar nr. 18/2011, Kvalitetsstandarder for træningsområdet.
- Høringssvar nr. 19/2011, Timepriser for personlig og praktisk hjælp.
- Høringssvar nr. 20/2011, Ændrings- og forbedringspulje 2011.
- Høringssvar nr. 21/2011, Kvalitetsstandarder for aflastningsophold.
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Høringssvarene blev godkendt. Flemming nævnte, at der er et nyt høringssvar på vej.
Det er om kropsbårne hjælpemidler, og Grete skriver udkast. Fristen er 3. maj.
Pkt. 10

Økonomi.
Anker uddelte status på budgettet. Det blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.

