HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 26. september 2011 kl. 10 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Bent Aarrebo Pedersen, IngeLise Rasmussen, Anker Hugger, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 30. august 2011.
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt
Der er kommet en reminder om førstehjælpskurser. Flemming tager kontakt.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Møde med Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen den 4. oktober kl. 14.
Anker, Peter, Bent og Flemming deltager.
- Møde i Vestegnens Ældreråd den 5. oktober kl. 9.30. Delt: Peter, Bent, Flemming.
- Krogstenshaves 50 års fødselsdag den 29. september. Grete og Flemming, IngeLise har foreløbigt meldt sig. Flemming tager gave med fra Ældrerådet, Grete
undersøger ønsker.
- Henvendelse fra Lotte Rømer af 14. september. Foredrag for hørehæmmede.
Der var enighed om at arrangere en eftermiddag i begyndelsen af det nye år.
- Budget 2012.
Der har været førstebehandling af budget 2012, men der var ikke mange
bemærkninger, og er gået til 2. behandling. Ældrerådets høringssvar indgår stadig i
udvalgenes behandling af 2. runde af budgettet.
- % 18 regnskab 2010 og 2. puljeuddeling.
Regnskabet for 2010 er godkendt, og der ligger en tilbagebetaling på ca. 10.000.
Der er taget hul på anden runde. Det er Frivillighedsrådet, der står for uddelingen.
- Social- og Sundhedsudvalgets møder med Ældrerådet i 2012: 27. februar, 6. august
og 26. november. Alle dage kl. 15 – 17.
- Søvangsgården. Den sidste tid.
Søvangsgården har udarbejdet en pjece om ”den sidste tid” og alle de ting, der
knytter sig til den periode og lige efter. Anker skaffer den til Ældrerådets
medlemmer.
- Besøg hos Intervare.
Det havde været et spændende møde, og de er meget professionelle. Hele
arbejdsgangen blev gennemgået og vist.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
Dybenskærhave har haft vandskade.
Det blev besluttet, at der på næste møde med pensionistforeningerne sætter et
punkt på dagsordenen om foreningsforsikringer.
Projekt Aktive Ældre bliver evalueret nu. Der holdes et afsluttende møde den 17.
november kl. 10 – 13.
Betina arbejder på en ny minimal pensionisthåndbog. Den kommer til
gennemlæsning inden den trykkes.
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Pkt. 5
Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Inge-Lise og Grete har været til Regionsældrerådet. Vibeke Storm Raqsmussen
orienterede om resultatet af budget 2012. Grete orienterede om de væsentligste
punkter i resultatet.Der udarbejdes et notat om budget 2012.Danske Ældreråds
dårlige økonomi blev drøftet. Satspuljen.giver 1 mill. og ældrerådene giver
247.000 kr. På Vestegnstræffet drøftes emnet.
Hvidovre Ældreråds holdning er at bevare Danske Ældreråd men ikke højere
kontingent.
Søvangsgården har drøftet brochuren om ”den sidste tid”, som der har været
arbejdet længe på..
Lokalråd Nord har et arrangement i Aktivitetscentret om øjenproblemer den 7.
november kl. 14.00
Aktivitetscentret har afholdt musikuge, der havde været meget vellykket.
Nogle af beboerne på Dybenskærhave har opfattet en række problemer i
hverdagen, som de opfatter som restriktioner. Peter tager det med på mødet.
Pkt. 6

Beslutninger.
- Ældrearrangement den 13. oktober.
Birthe gjorde status på arrangementet, og der holdes arbejdsmøde onsdag den 28.
september kl. 9.
- Frivillighedsmesse den 29. okt.
Vi har modtaget oversigt over salen og vores placering. Der skrives ud til alle de
frivillige om deltagelse, og der arbejdes videre med planlægningen.
- Vaccinationer 2011.
Der blev aftalt, hvem der deltager i de enkelte dage.

Pkt. 7

Huset.
- Der har været mange problemer med udenomsarealerne og taget på kvisten.
Det er klaret på nuværende tidspunkt.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer, herunder uddeling af Ældrerådet orienterer.
Det nye nummer skal deles op, så der er nok til Sundhedsdagen,
Frivillighedsmessen og Caféeftermiddagene.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 29, Opfølgningsredegørelse på SSU område, Kvalitetskontrakt.
- Høringssvar nr. 30, Opfølgningsredegørelse på TF område, Kvalitetskontrakt.
- Høringssvar nr. 31, Opfølgningsredegørelse på Ejendoms/arealudv., Kvalitetskt.
- Høringssvar nr. 32, Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2012.
Økonomi.
Driftsoversigt blev uddelt og taget til efterretning.

Pkt. 10

Pkt. 11

Eventuelt.
- På næste møde sættes ventelisterne på dagsordenen og oversigt vedlægges.
- Grete fortalte om en vellykket modtagelse af et nyt medlem i Nordlyset.
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