HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 28. marts 2012 kl. 10 i HUSET.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Inge-Lise Rasmussen, Peter
Lougart, Bent Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt, Birthe Mingon (referent)
Pkt. 1 Referat fra møde den 29. februar 2012.
Referatet godkendt
Pkt. 2 Postliste, vedlagt dagsorden
Taget til efterretning.
Pkt. 3. Meddelelser fra formanden.
- 11.. april Billetsalg til skovturene.
- 17. april 2012, Møde med Social- og Sundhedsforvaltningen. Punkter til
dagsordenen blev drøftet.
- 25. april 2012, Guidemøde kl. 10.00 og Ældrerådsmøde kl. 13.00.
30. april kl. 10.00 Speakermøde/skovtur
- Henvendelse fra Danuta Bereza. Flemming orienterede om en personsag, som
var blevet sendt til Ældrerådet. Flemming havde orienteret Anne Moebius om
sagen, og da Ældrerådet ikke behandler personsager, havde Flemming returneret
alle de modtagne akter med oplysning om, at sagen var under behandling i
forvaltningen.
- Henvendelse fra Alf Degnebolig. Det drejede sig om et tilbud om musik ved
arrangementer, som ældrerådet tog til efterretning.
- Henvendelse NETOP Hvidovre vedr. frivillige it-guider. De ønskede bl.a. en
omtale i Ældrerådets blad, men da det ligger uden for bladets formål, kan det kun
ske via en annonce i bladet.
- Ny centerleder i Aktivitetscenteret
Anker orienterede om forløbet, og det tages op på førstkommende møde med
social- og arbejdsmarkedsforvaltningen.
Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter. Betina orienterede om status.
Betina orienterede om den nye pensionisthåndbog. Der var enighed om, at den
skal med på skovturene og udleveres ved hjemkomst.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet Der blev drøftet Danske Ældreråds
økonomi og Vestegnens Ældre/Seniorråd.havde drøftet det samme. Der er tale om
en ændring af sammensætningen af bestyrelsen samt økonomien.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Opfølgning fra Plenarmøde den 6. februar 2012.
- Beslutning om deltagelse i Frivillig Fredag den 28. september 2012.
Flemming deltager i mødet den 12. april kl. 17.00 – 19.00

HVIDOVRE ÆLDRERÅD
Pkt. 7

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Der har været møde med Danske Lægers Vaccination, og der blev redegjort for
de nye regler bl.a. at man blot skal være fyldt 65 inden årets udgang.

Huset.
Vagterne tirsdag for april/maj er aftalt.
- Tilbud om digitale kurser. Borgerservice har undervist, og der var delt op i 3
hold. Det var en god undervisning.

Pkt. 8
-

-

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.

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. Flemming tager sig af Ældreboligerne på Claus
Petersens Alle og senere de nye lejligheder på hjørnet af Brostykkevej og
Hvidovrevej.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 10/2012 Valg af dagrenovationsordning og implementering af
genbrugsordning..
- Høringssvar nr. 11/2012, Ændringsforslag til Handicappolitik.
Alle svarene blev godkendt.
Der er en ny høringssag på vej omkring digitalisering.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker omdelte status pr. 28. marts 2012, der blev taget til efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Der var intet under dette punkt.

