HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 26. september 2012 kl. 10. i Huset.
Mødet blev suspenderet kl. 11 for orientering om Hvidovre Motionscenter. Susanne orienterede om
de forskellige tilbud, der er i Hvidovre Motionscenter uanset alder.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Bent Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt-Rasmussen, Birthe Mingon (ref.)
Pkt. 1

Referat fra møde den 29. august 2012.
Godkendt

Pkt. 2

Postliste.
Vedlagt dagsorden. Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Uge 39 Frivillighedsuge.Mødet med Lotte Rømer havde været en succes.
- 8. oktober 2012, Plenarmøde. Dagsordenen blev drøftet.
- 16. oktober 2012, møde med Vestegnens ældreråd, deltagelse. Grete, Peter og
Birthe.
Ældrerådet efterlyser status i sagen om næste ældrerådsvalg i kommunen.
- 23. oktober 2012 kl. 14.00, Kontaktudvalgsmøde for Socialforvaltningen.
Aktivitetscentret sættes på dagsordenen.
.
- 25. oktober 2012, Konference på Hilton Hotel om kroniske patienter.
Grete og Flemming deltager.
- 31. oktober 2012, før ÆR-.mødet orientering om Rehabilitering. 2 KB-medl.delt.
samt to repræsentanter for Handicaprådet.Mødet starter kl. 10 med orientering.
-

Banedanmarks orienteringsmøde den 10. september 2012 om Ringstedbanen.
Byrådets dialogmøde den 20. september 2012 om Enghøjsskolens fremtid.
Ældrerådets booking af varmtvands bassin i Avedøre Idrætscenter. Ældrerådet
havde fået en henvendelse om at booke den tid, man hidtil har brugt..
Orientering om pensionsområdet. Forvaltningen er orienteret om Ældrerådets
beslutning om kun at være rådgivende i Huset.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter. Beslutninger afventer budgettet.
- Frivillighedsuge. Der er stor tilslutning til arrangementet. Det slutter fredag.
Social- og handicapforvaltningen flytter i næste uge.
- Demensmødet i Ll. Friheden tirsdag den 25. september var en succes.
Det overvejes at gentage arrangementet.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Regionsældrerådsmødet havde en gennemgang af hospitalsplanen. Hvidovre har
status af Regionshospital.
Søvangsgården har haft bestyrelsesmøde. Grete har været til møde på
Krogstenshave. Der havde været besøg fra Produktionsskolen, der havde bidraget
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til en prøvespisning. Der har været en række tyverier, ikke indbrud.
Dybenskærhave har også problemet, men der er forhandlinger med et alarmfirma
om et sikkerhedssystem.
Lokalråd Avedøre havde drøftet problemet med valg til Ældrerådet.
Man havde drøftet, om der kom tilstrækkeligt med kandidater til valget.
Lokalråd Nord har planlagt et møde om diabetes 2 den 8. november kl. 15-17
i samarbejde med Sundhedscentre. i Aktivitetscentret . Det var også Nord der
stod for arrangementet med Lotte Rømer.
Aktivitetscentret har møde torsdag med de brugere, der har skrevet til Centret om
en række problemer.
Pkt. 6

Beslutninger.
- Ældrerådets medvirken i årets influenzavaccinationer. Arrangementet blev
gennemgået.
- Afvikling af plenarmøde. Opgaverne blev fordelt.

Pkt. 7

Huset.
- Materiale til kontorvagter. Materialet bliver suppleret med flyers fra kommunen
om digitalisering. Peter udarbejder et oplæg om problemerne, der tages med til
mødet med Vestegnen.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer september nummer.
Bladet er uddelt, og der er en del pensionistforeninger, der har hentet blade. Det
har givet en bedre fordeling, så stort tak til pensionistforeningerne.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 33/2012, Ny genbrugsordning.
- Høringssvar nr. 35/2012, Kvalitetskontrakt mål 2013
Svarene blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
- Anker uddelte regnskab pr. d.d., der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Der skal snarest arrangeres opfølgningskursus mht. hjertestarteren.
Peter nævnte de tiltag, der er taget flere steder for at hindre demente i at gå ud.
Der var enighed om, at det ikke var løsningen på problemet.
Grete rejste problemet med afbestilling af mad. Det tages op med forvaltningen.

