HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 31. oktober 2012 kl. 10. i Huset.
I forbindelse med mødet indgik kl. 10.00 – 11.00 en orientering om projektet Rehabilitering og
Velfærdsteknologi i ældreplejen ved Bente Bo Nielsen, Helle Risager Lund og Hanne Christensen.
Fra socialforvaltningen deltog Lars Høimark. Endvidere deltog fra Handicaprådet
kommunalbestyrelsesmedlemmerne Kenneth F. Christensen og Ivan Fogtmann og formanden,
Torben Olesen.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Bent Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt Rasmussen og Birthe Mingon (referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. september 2012
Ingen bemærkninger..

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsordenen..
Ingen bemærkninger.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 2. november 2012 kl. 11.15, møde med Aktivitetscentret udsættes til ultimo nov.
- 3. november 2012 kl. 10 – 12, IT-dag på Biblioteket er udsat til 2013.
- 6. november 2012 kl. 10 – 13, møde med pensionistforeningerne.
- 8. november 2012 kl. 10.30, møde i Kontaktgruppen, Ny Kaffestue.
- 26. november 2012, kl. 15 – 17, møde med Social- og Sundhedsudvalget.
- 28. november 2012, kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- 29. november 2012, kl. 13.00, møde med Teknisk Forvaltning/Udvalg.
- Datoer for møderække med Social- og Sundhedsudvalg samt Forvaltning.
Der er udsendt oversigt med datoer for 2013.
- Kommunalbestyrelsens pressemeddelelse af 12. oktober 2012.
- Orientering om pensionsområdet. Den 1. marts 2013 overgår pensionen til
Udbetaling Danmark. Forvaltningen er pt. i bygekaos efter flytningen til
Medborgerhuset. Det vurderes, om der skal etableres et formel
”modtagelseskontor”
- Vaccinationer. Der er vaccineret 1246 i år. Der er en tilbagegang på 12 %.
- SundhedsCentret har udgivet to pjecer om Kost til ældre. Ældrerådets logo er med
på begge pjecer.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter.
Det sted, der var foreløbigt var udpeget, er blevet for dyrt, idet der er kommet en
lang række ekstra udgifter på, så arbejdsgruppen skal ud og se på to nye steder.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Flemming var dirigent på Aktivitetscentrets generalforsamling, det var gået godt
set i lyset af beslutningen om, at der fra 1. januar 2013 ikke længere skal betales
kontingent.
Det blev besluttet, at der fremover skal være et mere gennemskueligt regnskab.
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Endvidere blev der valgt ny formand, Gitte Spangsgaard.
Vestegnstræffet fandt sted i Rødovre, hvor der bl.a. var en rundvisning i det
renoverede/nye plejecenter, hvor der også er genoptræning. Danske Ældreråd blev
drøftet i forhold til fortsat at være medlem. Der var en god debat, hvor
repræsentanterne i Danske Ældreråd redegjorde for nye tiltag for at følge op på
kritikken.
Der har været møde på Svendebjerghave, hvor der er en god dialog. Der er
problemer med urolige demente, der kræver ekstra ressourcer.
Lokalråd Nord afholder et arrangement den 8. november kl. 15 i Aktivitetscentret.
Emnet er diabetes.
Avedøre Lokalråd har haft møde, hvor man har drøftet et arrangement med
invitation til at besøge plejehjemmet for områdets ældre og få en orientering.
Pkt. 6

Beslutninger.
- Opfølgning fra plenarmøde den 8. oktober 2012.
Referatet er udsendt.
- Tilrettelæggelse af møde med pensionistforeningerne.
Programmet blev gennemgået og opgaverne fordelt.
- Brugergruppe til prøvespisning. Flemming har rykket Lars Høimark og prøver
igen at tale med ham for at fremskynde en aftale.
- Medlemskab af Danske Ældreråd. Ud fra den debat, der har været på
Vestegnstræffet var der enighed om, at man opretholder et medlemskab.
- Udviklingen for kommunale plejehjem og friplejehjem.
Problematikken blev drøftet, og Ældrerådet tager det til efterretning men følger
sagen.

Pkt. 7

Huset.
Der er ikke noget nyt.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer september nummer.
Der er sendt opkrævninger ud for annoncer.
- Møde/-arrangementskalender på hjemmesiden.
Det blev aftalt at lægge en møde/arangementskalender på hjemmesiden.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 34/2012, EU-udbud, Udbudsmateriale for tekniske hjælpemidler.
Godkendt.
- Høringssvar nr. 35/2012, EU-udbud, Udbudsmateriale, bleer.
Der var en del bemærkninger om det fremsendte materiale, men der arbejdes
videre med det fremsendte.
Høringssvar nr. 36/2012 Ny forvaltningsstruktur.
Godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker delte regnskab ud, der blev gennemgået og taget til efterretning.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD
Pkt. 11

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Eventuelt.
Flemming har fået en invitation af Ømer Kuscu til at besøge det kulturelle center i
Avedøre.

