HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 30. august 2011 kl. 10 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Bent Aarrebo Pedersen,
Inge-Lise Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Peter Lougart, Betina Engelhardt Rasmussen.
Ib Mouritz fra pensionsafdelingen redegjorde inden mødet for den nye aftale, kommunen agter at
indgå om tilbud på briller.
Pkt. 1

Referat fra møde den 28. juni 2011.
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste vedlagt dagsorden.
Postlisten blev taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Orientering om tarmbakterie hos 8 ældre på Plejecenter Krogstenshave.
Ældrerådet er blevet løbende orienteret om forløbet.
- Orientering om bygningsmæssige forhold på Plejecenter Dybenskærhave.
Ældrerådet er blevet orienteret om forløbet ved indflytningen. Der har været nogle
småproblemer, der arbejdes på at blive udbedret. Man forventer, at der bliver
holdt indvielse den 12. september.
- Besøg i Supermarkedet Intervare den 6. september kl. 11.00.
Der deltager Bent, Inge-Lise, Peter og Flemming fra Ældrerådet.
- Møde i Vestegnene Ældreråd den 5. oktober: Tilmeldt: Peter, Bent, Flemming.
Vi sætter kanalstrategien på dagsordenen.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- handicapkonsulenten.
Punktet bortfalder, da Ældrekonsulenten havde meldt afbud.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Søvangsgården har haft bruger-pårørende møde. Der havde været en ubetydelig
bemærkning fra embedslægen, som var blevet taget til efteretning. Der har været
møde på Svendebjerghave. Man var ved at udrede de problemer, der var opstået
omkring huslejeopkrævning, idet der var sket en fejl fra kommunens side.
Krogstenshave holder møde den 13. september.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Forhold vedrørende Budget 2012.
Ældrerådet har afgivet høringssvar på både 1. og 2. idekatalog. Der kom
yderligere et bilag lørdag den 27. august, som er blevet besvaret den 28. august
som et supplement til det seneste høringssvar.
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Pkt. 7
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Bruger- pårørenderåd på Plejecenter Dybenskærhave.
Der var enighed om, at Peter og Karen Margrethe fortsætter i det nye brugerpårørenderåd fra Danske Handelsrejsende til Dybenskærhave.
Opgaver Ældrearrangement den 15. sept. og Frivillighedsmesse den 29. okt.
Vaccinationer 2011.
Sundhedsarrangementet flyttes fra den 15. september til den 13. oktober på grund
af folketingsvalget, der er udskrevet til den 15. september. Planlægningen af
arrangementet går godt, og der er mange interesserede deltagere. Der er sat navn
på de vigtigste ansvarsområder og der holdes møde igen den 28. september, hvor
der er deadline for fremlæggelse af materiale.
Der mangler afklaring af placering for vaccination i Hvidovre Nord. Der mangler
afklaring af betalingsordningen, idet ÆldreSagen giver rabat til deres medlemmer
under 65 år. Flemming har kontaktet lægerne.
Forsikringsforhold i pensionistforeningerne.
Der er opstået et problem for Keglerne, idet deres lokaler var ramt af vandskade.
Deres inventar er pt opbevaret i en container. Ældrerådet kan ikke hjælpe i den
situation idet det er et problem mellem foreningen og kommunen.

Huset.
- Vedligeholdelse.
Det er ganske uholdbart, at der ikke bliver vedligeholdt. Der er ikke klippet græs,
og der mangler klipning af hæk. Flemming kontakter for de relevante personer.
-

Vagter.
Ældrerådet har vagter 1. og 3. torsdag.
Der blev aftalt

1. september Birthe
15. september LUKKET
29. september Grete
6. oktober Bent
20. oktober Anker
3. november Flemming
17. november Peter
Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer, herunder uddeling.
Man drøftede endnu en gang mulighederne for en bedre uddeling af bladene, og
der var enighed om at bede lokalrådene drøfte mulighederne.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 23. Ældrerådets bemærkninger og anbefalinger til Budget 2012.
- Høringssvar nr. 24. EU-Udbud af diabetesartikler til borgere med bevilling.
- Høringssvar nr. 25. Frigivelse fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2011.
- Høringssvar nr. 26. Ældrerådets bemærkninger og anbefalinger til budget 2012.
- Høringssvar nr. 27. Angående helbredstillæg til briller for pensionister.
Ib Mouritz Hansen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen orienterer om sagen,
og der blev givet mundtligt svar. Øvrige svar blev godkendt.
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Pkt. 10

Økonomi.
Status pr. 30.08.11 blev uddelt og taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
-

Ønske om ændring af mødedato fra 27. september til anden dato.
Mødet blev aftalt til den 26. september.
Møderne holdes fremover den sidste onsdag i måneden, den 26. oktober og den
30. november.

