HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 30. november 2011 kl. 10 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud fra Bent Aaarebo Pedersen.
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. oktober 2011.
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, medfulgte dagsordenen
Taget til efterretning

Pkt. 3
-

Meddelelser fra formanden.
8. november 2011, møde med Social- og Sundhedsudvalget.
Det modtagne referat er meget kort, og vi vil tage det op med forvaltningen på næste
møde. Ellers er alternativet, at vi selv sideløbende skriver et referat.
30. november 2011, Regionsældrerådsmøde.
Ældrerådet har meldt afbud.
30. november 2011, møde med Teknisk Udvalg/Forvaltning.
Dagsordenen blev gennemgået.
13. december 2011, Julestue i Huset.
Informationsmøder i 2012 med nye pensionister.
Der er 7 møder i 2012. Der blev drøftet fremtidige møder i 2013, hvor der sker
ændringer på grund af udflytning af pensionsområdet.
Situationen hos Pensionistforeningen Keglerne. Pt fungerer det godt.

Pkt. 4
-

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
Projekt Aktive Ældre. Projektet blev afsluttet med et møde med alle involverede.
Sommerudflugter.
Der er prøvekørsler den 2. og 14. december. Der er udvalgt 5 steder. Der har været
holdt evalueringsmøde. Der er billetsalg den 11. april. Prøveskovtur den 22.03.12.
Telefonsalg 28.-29. marts.12. Guidemøde den 25. april og særskilt møde med
speakerne den 30. april kl. 10-12. På mødet gennemgås turen ud fra vejledningen.
Inge-Lise står for de hjemmeboende og tilrettelægger afhentning i samarbejde med
Hanne.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Svendebjerghave har drøftet den nye form for tilsynsrapport. De øvrige har også
gennemgået rapporterne, og der er ingen bemærkninger.
Grete rejste et problem med afbestilling af mad på plejehjem ud fra en konkret sag.
Det blev besluttet, at Flemming og Grete skriver en henvendelse til forvaltningen.
I Aktivitetscentret drøfter man mulighederne for at danne en forening og så søge om at
være i Aktivitetscentret.
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Pkt. 6
-

Beslutninger.
Initiativer affødt af Kanalstrategien.
Der er behov for, at der gøres noget, efterhånden som det føres ud i livet.
Der var enighed om, at der skal være et møde med de involverede i januar.
Der var enighed om onsdag den 11. januar kl. 10.00.

-

Plenarmøde primo 2012. Mandag den 6. februar 2012 kl. 10.
Møde med pensionistforeningerne primo 2012. Møde den 14. marts kl. 10.00

Pkt. 7
-

Huset.
Grøn vedligeholdelse.
Vagternes opgaver.
5. januar Grete
19. januar Birthe
2. februar Inge-Lise
16. februar Flemming

Pkt. 8
-

Information.
Julekort. Som led i Kanalstrategien sender vi ikke længere julekort.
Bladet kommer omkring 20. januar 2012.

Pkt. 9
-

Høringssvar.
Høringssvar nr. 35/2011, Pejlemærker 2012.
Høringssvar nr. 36/2011, Tilsynspolitik på hjemmehjælpsområdet.
Høringssvar nr. 37/2011, Udkast til Pensionisthåndbog 2011/2012.
Svarene er godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
Der er modtaget regning fra Danske Ældreråd på 6.000 kr. for medlemskontingent.
Regnskab blev uddelt og taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Der er cafe-eftermiddag fredag den 3. december, og der er julefrokost den 8. februar
for de frivillige i Huset.
Der er modtaget takkekort fra Hanne og Niels Hellbrandt.

