HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 28. november 2012 kl. 10. i Huset.
Til stede: 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 31. oktober 2012.
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, Vedlagt dagsordenen.
Det blev bemærket, at der nu kommer flere aktuelle mails fra Danske Ældreråd.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 11. december 2012 kl. 13 – 14, møde på Hovedbiblioteket om Smag på it.
Flemming, Anker og Birthe deltager.
- 29. november 2012 kl. 10, besøg på Hvidovre Hospital.
Bent sender afbud.
- 29. november 2012 kl. 13 – 15, dialogmøde med Teknisk Forvaltning/Udvalg.
Dagsordenen blev gennemgået.
- Aktivitetscentret
Der arbejdes på nye vedtægter, hvor der bl.a. skal ændres til brugerråd i stedet for
medlemsråd.
- Besøg i Avedøre Kulturcenter.
Flemming har været på besøg, og Ældrerådet er inviteret til at besøge stedet. Det
blev foreslået, at vi tager derud den 9. januar 2013 kl. 13.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter. Det ligger fast nu, at turene går til Gavnø Slot.
- Pjecen Håndbog for pensionister – i alle aldre.
Der er mulighed for at hente flere kasser med håndbøger på Rådhuset.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Spørgsmål om kvitteringer for service, som f.eks. damefrisør, fodpleje mv. er
blevet rejst, idet det er et problem på nogle. plejehjem. Det undersøges nærmere
om, hvordan reglerne er.
Der har væretRegionsrådsmøde. Der havde været en generel orientering om
hospitalsområdet. Grete og Flemming har været til en konference om styrket
samarbejde om kronisk sygdomme.
Der har været møde på Krogstenshave. Der er nu færre tyverier, og politiet har
været aktivt med i forebyggelse. Der er et godt samarbejde med Glostrup om
de urolige beboere. Der er også investeret i en række nyanskaffelser.
Spørgsmålet om betaling ved afbestilling af måltider skal undersøges nærmere.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Ældrerådsvalg.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD for alle over 60 år i Hvidovre kommune
Der er udarbejdet en fortegnelse over valget i en række kommuner, der viser,
hvordan stemmeprocenten er afhængig af valgmetode. Ældrerådet afventer Socialog Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 3. december.

- Opfølgning fra møde med pensionistforeningerne den 6. november 2012
Pensionistforeningen Keglers problemer medtages på mødet med teknisk
forvaltning.
- Brugergruppe til prøvespisning. Lars Høimark rykkes.
- Deltagelse i valg til Danske Ældreråds bestyrelse.
Vi afventer indkaldelse til næste Vestegnstræf, hvor der skal stemmes.
Pkt. 7

Huset.
- Materiale til vagter.
- Fordeling af vagter foråret 2013.
Torsdag den 3. januar
Torsdag den 17. januar Inge-Lise
Torsdag den 31. januar Flemming
Torsdag den 7. februar Anker
Torsdag den 21. februar Birthe

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer.
Næste nummer af bladet udkommer medio januar med omtale af skovturene.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 36/2012, Ny forvaltningsstruktur.
- Høringssvar nr. 37/2012, Udbudsmateriale på inkontinensprodukter.
- Høringssvar nr. 38/2012, Faglige pejlemærker 2012.
- Høringssvar nr. 39/2012, Model for næste ældrerådsvalg.
- Høringssvar nr. 40/2012, Organisationsændring, ny forvaltningsstruktur.
Alle svarene blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker uddelte et foreløbigt regnskab, der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Intet forelå.

