HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 29. februar 2012 kl. 10 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Bent Aarrebo Pedersen,
Betina Engelhardt, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Inge-Lise Rasmussen, Peter Lougart
Pkt. 1

Referat fra møde den 25. januar 2012.
Referatet godkendt

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 6. og 7. marts 2012, Forårsfester.
- 7. marts 2012, Regionældrerådsmøde, formand og næstformand deltager.
- 19. marts 2012, Konference Medicinske patienter, deltagere tilmeldt.
- 22. marts 2012, Prøveskovtur
- 26. marts 2012, Vestegnstræf, Grete, Peter og Flemming deltager.
- 25. april 2012, Guidemøde kl. 10.00 og Ældrerådsmøde kl. 13.00.
- Aktiviteter og optimering vedrørende diætmad kost generelt for ældre.
- Orientering fra møde med forvaltningen den 9. februar om næste ældrerådsvalg.
Der har været et orienteringsmøde, hvor der blev redegjort for, hvor langt sagen er
kommet mht. at holde valget sammen med kommunevalget. Forslag til
udformning i samarbejdsaftalen har været til juridisk vurdering, og der arbejdes
videre med de praktiske spørgsmål. Såfremt der kun stiller maks 7 op til valget,
kan der blive tale om fredsvalg.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter.
Betina har talt med plejehjemmene, og kommer tilbage med antal mv. Betina og
Birthe mødes den 15. marts og aftaler fordeling af guider mv.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Risbjerg Lokalråd havde møde den 28.02. hvor der bla blev drøftet
problematikken med robotstøvsugere.
Søvangsgården har haft møde. Der er kommet nye ind i bruger-pårørenderådet.
Der er problemer med betaling i Aktivitetscentret. Det tages op på mødet med
pensionistforeningerne den 14. marts.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Opfølgning fra Plenarmøde den 6. februar 2012.
- Tilrettelæggelse af møde med pensionistforeningerne 2012 den 14. marts 2012.
- Sundhedspulje 2012 – Indkaldelse af ansøgninger. Der var en længere drøftelse af
muligheder for arrangementer i forbindelse med en ansøgning, og sidste års
sundhedsdag blev nævnt. Det vendes med pensionistforeningerne på mødet den
14. marts. Der ansøges om et beløb til et kommende arrangement.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

Pkt. 7

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Huset.
-

Tilbud om digitale kurser. Borgerservice har tilbudt at undervise, og der deles op i
3 niveuer. Der kan blive tale om fire hold i alt.
Der arrangeres en oprydningsdag i forbindelse med ældrerådsmødet den 27. juni..
Vi mødes kl. 9 og starter med oprydningen.
Opslagsbog og pjecer til vagterne.
Hæftet til vagterne er nu lagt i kontorerne, og pjecerne står i holderen.

Pkt. 8

Information.
- Uddeling af Ældrerådet orienterer.
Spørgsmålet om fordeling af bladet blev vendt igen, og der blev drøftet en række
steder, hvor man kunne lægge dem.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 04/2012, Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2011.
- Høringssvar nr. 05/2012, Sundhedspuljen 2012.
- Høringssvar nr. 05/2012, Forslag til handicappolitik for Hvidovre Kommune.
- Høringssvar nr. 07/2012, Brugerundersøgelse af hjemmeplejen 2011.
- Høringssvar nr. 08/2012, Evaluering af ”Rehabilitering i hjemmeplejen – et
pilotprojekt”.
- Høringssvar nr. 09/2012, Kvalitetsstandarder for Ledsagerordningen 2012.
Alle svarene blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker omdelte den reviderede resultatopgørelse pr. 1. januar – 31. december 2011.
Regnskabet fik nogle gode ord på vejen, det var godt arbejde.

Pkt. 11

Eventuelt.
Der var intet under dette punkt.

