HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 25. januar 2012 kl. 10 i HUSET.
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Bent Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt, Birthe Mingon (referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 30. november 2011.
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden..
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 30. januar 2012, Konference om digitalisering.
Peter, Grete, Inge-Lise og Birthe deltager.
- 6. februar 2012, Plenarmøde.
Dagsorden blev gennemgået, og opgaverne fordelt.
- 9. februar 2012 kl. 13, Møde med forvaltningen om afvikling af ældrerådsvalg.
Flemming og Birthe har møde med forvaltningen.
- 13. februar 2012 kl. 10, Besøg i Centralkøkkenet på Krogstenshave.
Alle undtagen Inge-Lise deltager.
- 6. og 7. marts 2012, Forårsfester.
- 7. marts 2012, Regionældrerådsmøde.
Flemming og Grete deltager.
19. marts 2012, Konference Medicinske patienter.
Flemming, Bent, Peter, Grete deltager.
- 26. marts 2012, Vestegnstræf.
Flemming, Grete og Peter deltager.
- 25. april 2012, Ældrerådsmøde falder sammen med guidemøde.
Ældrerådsmødet udskydes til kl. 13.
- Opgradering af tilgængelighedsemner i Friheden.
Der er afsat 500.000 til tilgængelighed, et af Ældrerådets ønsker fra budgetfasen.
- Tilsyn på plejehjemmene.
Der afventes en høringssag.
- Budget 2013. Ældrerådet er blevet orienteret om forløbet af forvaltningen.
- Ældrerådets medvirken i udarbejdelse af informationsmateriale om diætmad
Ældrerådet er blevet anmodet om at deltage i udformningen af materialet.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter.
Turene går til Kragerup Gods. Ældrerådsmøde falder sammen med en af datoerne,
og mødet flyttes til den 29. maj.
Guidemødet bliver den 25. april kl. 10 i Huset.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
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Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Svendebjerghave har haft to bruger-pårørendemøder. Der er en god stemning, og
det er gode møder.
Der har været møde om handicappolitik, hvor Flemming og Inge-Lise deltog.
Der er også behov for at få en egentlig ældrepolitik.
Der har været møder på Strandmarkshave og Dybenskærhave, hvor forvaltningen
deltog og orienterede om tilsyn.
Der er indført brugerbetaling i Aktivitetscentret. Der har været en del snak om det
rimelige i ordningen, og der er nogle, der er flyttet til Nordlyset.
Pkt. 6

Beslutninger.
- Initiativer affødt af Kanalstrategien
Der bliver arrangeret kurser om hvordan man kan hjælpe fremover.
Peter orienterede om bibliotekets kontakter til aftenskolerne om uddannelse.
- Tilrettelæggelse af Plenarmøde den 6. februar. Dagsorden blev drøftet og vedtaget.
- Tilrettelæggelse af møde med pensionistforeningerne 14. marts 2012. Flemming
kom med oplæg til dagsorden, der blev drøftet og godkendt.

Pkt. 7

Huset.
- Fordeling af tirsdagsvagterne. Drøftes på plenarmødet.
- Opslagsbog til vagterne. Forslag udsendes senest søndag. Forslaget blev
gennemgået og tages op på plenarmødet.
Det blev vedtaget at nedsætte et lille udvalg, der kortlægger fordelingen af
Ældrerådets blad.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer nr. 1/2012.
Næste nummer udkommer tirsdag den 31. januar.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 39/2011, Udmøntning af den vedtagne besparelse på 6 mio. kr.
- Høringssvar nr. 40/2011, Økologi i kommunens indkøb.
- Høringssvar nr. 41/2011, Hvidovre kommunes folkeoplysningspolitik.
- Høringssvar nr. 42/2011, Lokalefordeling i forbindelse med en ny forv.struktur.
- Høringssvar nr. 01/2012, Forslag til ny tilsynsmodel fra 2012 for plejehjem 2012.
- Høringssvar nr. 02/2012, Mad- og måltidspolitik på Ældre- og Handicapområdet.
- Høringssvar nr. 03/2012, Kontraktstyring, mål 2012, for ældre- og handicap virk.
Forslagene er godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
- Status for 2011 og driftstilskud for 2012.
Anker uddelte status, og orienterede om fællesudgifterne og oplyste, at vi har
modtaget driftstilskud fra kommunen.
- Økonomi vedrørende Sundhedsdagen. Anker undersøger om tilskuddet er
modtaget.

Pkt. 11

Eventuelt.
Peter orienterede om en samtale med Danske Læger om vaccinationerne til efteråret.
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Ældrerådet drøftede sagen om ændring af dagrenovationsforholdene, og der var
enighed om, at protestere over for kommunalbestyrelsen, idet Ældrerådet ikke er
blevet hørt i sagen.

