HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 25. januar 2011 kl. 9.30 i HUSET.
Pkt. 3 blev behandlet før mødet startede.
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 30. november 2011
referatet blev godkendt..

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsordenen.
Blev taget til efterretning

Pkt. 3

Status i Dybenskærhave byggeriet ved projektchef Per Guldbrandsen
Ældrerådet blev orienteret om status. Byggeriet går efter planen, og der har været
holdt møde med de kommende beboere fra Danske Handelsrejsendes Plejehjem.

Pkt. 4

Meddelelser fra formanden
- Møde med Social- og Sundhedsforvaltningen den 25. januar 2011.
Dagsorden er udsendt og blev gennemgået.
- Møder med Social- og Sundhedsudvalget 28. februar, 4. august og 5. december
2011. Datoerne blev taget til efterretning.
- Opfølgning fra møde med Teknisk Forvaltning den 13. januar 2011
Trafikudvalget følger op på de rejste spørgsmål, og Flemming kontakter Torben
fra Handicaprådet for kontakt med Frihedens Apotek om indgangsforholdene..
- Danske Ældreråds temadage om synlighed og medier.
Invitationen er sendt ud, og eventuel deltagelse blev drøftet.
- Varmtvandsbad for pensionister i Avedøre Idrætscenter.
Flemming orienterede om, at der er åbent for pensionister tirsdag kl. 10.30-11.30
- Udvidelse af kapaciteten i Krogstenshaves centralkøkken.
Ældrerådet havde ikke støttet forslaget, men der er vedtaget nu.
- Frivillighedsmesse den 29. oktober 2011, lokalråd og ældreråds deltagelse.
EU har udnævnt 2011 til frivillighedsår. Der arbejdes også på en
Frivillighedsfestival den 19. juni. Ældreråd, lokalråd og De Frivillige vil deltage.
- Ældre Sagen efterlyser frivillige Sygehusvenner
Efterlysningen blev drøftet, og Grete orienterede om, at der snarere er tale om en
slags stedfortrædere for pårørende, der kan følge den ældre, der har behov for det.

Pkt. 5

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Projekt ”Aktive Ældre”. Arrangement i Lille Friheden den 19. januar 2011.
Det havde været et godt arrangement, der havde været god tid til debat, og det var
positivt, at der var flere deltagere fra forvaltningen.
- Pensionistudflugt 2011. Udflugtsdatoer: 10., 12., 17., 24., 26., 30. og 31. maj
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Pkt. 6

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Det var lidt svært at overskue situationen i Aktivitetscentret med mange
mennesker i stueetagen og få på første sal.
Krogstenshave holder valg i februar.
Risbjerg Lokalråd har orienteringsmøde den 10. februar kl. 15 om hjælpemidler.
Der kommer to fra kommunens hjælpemiddelcentral og orienterer om, hvordan
man kan løse hverdagens små problemer.

Pkt. 7

Beslutninger.
- Indstilling af kandidater til Hvidovre Kommunes Sundhedspris 2010.
Der blev drøftet forskellige emner, der var enighed om at indstille en. Peter og
Grete skriver en indstilling.
- Synlighed og understøttende aktiviteter.
Husets kontaktudvalg har nedsat et lille udvalg, der skal drøfte, hvordan man kan
gøre aktiviteterne mere synlige.

Pkt. 8

Huset.
- Vagter.
Flemming understregede vigtigheden af, at vagterne blev overholdt.
- Planlægningstavle.
Tavlen er bestilt og forventes i næste uge.
- Serviceaftale med Canon.
Kontrakten er endnu ikke modtaget. Anker rykker.

Pkt. 9

Information
Forsiden af bladet blev uddelt, det bliver leveret fredag den 28. januar kl. 10

Pkt. 10

Høringssvar.
- Nr. 1/2011, Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011 – 2014 samt
tillægsaftale.
- Nr. 2/2011, Ny forvaltningsstruktur i Hvidovre Kommune.
De to høringssvar blev godkendt.
- Nr. 3/2011, Forslag til Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011 - 2014.
- Nr. 4/2011, Tilsyn plejehjem 2010.
- Nr. 5/2011, Tilsyn plejehjem 2011.
- Nr. 6/2011, Uanmeldt tilsyn i bofællesskabet.
Høringssvarene blev drøftet og godkendt og sendes til forvaltningen.

Pkt. 11

Økonomi.
- Driftregnskab.
Anker uddelte oversigt. Opstillingen blev drøftet, og der var enighed om at ændre
lidt på en del af regnskabsopstillingen.
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Eventuelt.
Grete havde modtaget tak fra Mai Britt, Krogstenshave for blomsterhilsen under
hendes sygdom.
.

