HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde tirsdag den 29. maj 2012 kl. 10. i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Bent Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Annelise Nielsen fra Hvidovrebibliotekernes udviklingsafdeling kom til stede og gav en redegørelse for
aktiviteter på Bibliotekerne om hjælp med digitalisering specielt for ældre. Lørdag den 8. september kl.
10 – 17 hedder programpunktet ”Smag på it” hvor de forskellige tilbud præsenteres. Torsdag den 13.
september kl. 10 – 13 er det en national kampagnedag, hvor ældre, der ikke bruger Internettet, får
mulighed for at prøve det… og få lyst til mere. Ældrerådet vil gerne hjælpe med projektet. Aktiviteterne
bliver omtalt i Ældrerådets blad, og Ældrerådet deltager i forløbet.
Pkt. 1

Referat fra møde den 25. april 2012.
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
Blev taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Torsdag den 7. juni kl. 15, Nye pensionister. Det er Gretes tur.
- Onsdag den 13, juni, Regionsældrerådsmøde. Grete og Flemming
- Mandag den 18. juni kl. 12, Møde med Teknisk Udvalg og Forvaltning.
Der blev drøftet emner til dagsordenen. Anker havde udarbejdet en liste.
Der skal også drøftes parkeringsmuligheder ved Kvickly ved arbejdet med jernbanen.
- Torsdag den 21. juni, Plejehjemmet Søvangsgården fylder 35 år.
- Tilbud om besøg af Hvidovre Motionscenter.
Flemming har talt med lederen, Susanne, der gerne vil vise det frem.
Det blev aftalt, at det sker i forbindelse med mødet i august.
- Besøg på Dybenskærhave. Det er aftalt, at næste møde den 29. august holdes på
Dybenskærhave.
- Folderen ”Kom sikkert og trygt rundt i trafikken”.
Det blev aftalt, at den tages med på de sidste skovture til uddeling.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter.
Turene har været vellykket og der har været mange positive tilbagemeldinger.
Den nye pensionisthåndbog er lige udkommet og deles rundt på hjemvejen.
- Frivillig Fredag den 28. september 2012.
Der holdes et planlægningsmøde i juni om flere detaljer.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Flemming har været på Krogstenshave. Der er stadig ønske om at få en samlingsStue. Flemming går videre med spørgsmålet om 10 dages framelding af måltider.
Søvangsgården arbejder sammen med kommunen om at få omlagt et af lånene.
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Avedøre Lokalråd har drøftet spørgsmålet om valg til Ældreråd. Såfremt det falder
sammen med valg til kommunalbestyrelsen, mener de, at der ikke bør opstilles
kandidater til begge valg. Det overvejes i forbindelse med ændringer i samarbejdsaftalen.
Pkt. 6

Beslutninger.
- Ældrerådets opgave i forbindelse med indførelse af obligatorisk, digital service.
Der er flere, der er kommet med opfordringer til Ældrerådets opgaver, men der er
enighed om, at Ældrerådets opgaver er at informere og rådgive og ikke undervise.
- Ældrerådets deltagelse til Frivillig Fredag i uge 39, 2012. Foredrag ved Lotte Rømer,
subsidiært Åbent Hus? Vi arbejder videre med projektet Lotte Rømer.
- Placering af næste plenarmøde og møde med pensionistforeningerne i 2. halvår.
Mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 planlægges som plenarmøde.
Tirsdag den 6. november 2012 kl. 10 møde med pensionistforeningerne.
- Eventuelt besøg på Hvidovre Hospital.
Flemming taler med Hospitalet om en dato i september.
- Løsøreforsikring til HUSET
Ældrerådet har modtaget respons på mødet med kommunens forsikringskontakt om
tegning af en forsikring. Anker undersøger betingelserne og omfang.

Pkt. 7

Huset.
Der var ingen emner under dette punkt.

Pkt. 8

Information.
- Udgivelse af Ældrerådet orienterer.
Der er indhentet tilbud på at få bladet trykt i farver. Der var enighed om at bladet
fremover trykkes i farver på alle sider.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 13/2012, Kvalitetsstandard for Aktivitetscentret.
- Høringssvar nr. 14/2012, Kvalitetsstandard for Daghjem 2012.
- Høringssvar nr. 15/2012, Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2012.
- Høringssvar nr. 16/2012, Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 2012/2013.
- Høringssvar nr. 17/2012, Kvalitetsstandard for plejeboliger og beskyttede boliger 2012.
- Høringssvar nr. 18/2012, Kvalitetsstandarder på træningsområdet 2012.
- Høringssvar nr. 19/2012, Timepriser for personlig og praktisk hjælp 2012.
- Høringssvar nr. 20/2012, Kvalitetsstandard for dagcentret Karetmagerporten 2012.
- Høringssvar nr. 21/2012, Kvalitetsstandard Socialpsykiatrien 2012.
- Høringssvar nr. 22/2012, Kvalitetsstandard for Aflastningsophold 2012.
- Høringssvar nr. 23/2012, EU-Udbud af diabetesartikler til borgere med bevilling.
Svarene blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker uddelte status på regnskabet, der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Der forelå intet under dette punkt.

