HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 25. april 2011 kl. 12 i HUSET.
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Anker Hugger, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Bent Aarrebo
Pedersen, Inge-Lise Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud. Betina Engelhardt Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 29. marts 2011.
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden
Referat fra Frivillig Fredag videresendes til Ældrerådets medlemmer.
Taget til efterretning..

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Referat fra Vestegnstræf den 26. marts 2012. Der havde været et rundsendt et
skema om valg, der viste, at der var størst stemmetal ved sammenlægning til
kommunevalget.
- Plejehjemmet Strandmarkshave 25 års fødselsdag. Det var et godt
arrangement
- Henvendelse fra Bent Dünweber om digitalt system for ældre. .Flemming
orienterede om henvendelsen, der gik på et nemmere system for ældre. Der
var enighed om, at vi ikke kunne gå ind i projektet.
- Henvendelse fra TEC Hvidovre Transport for ældre. Det er ikke aktuelt for
Ældrerådet.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
Udgår da Betina er syg.
Det undersøges, om der kan fremskaffes et kort over området ved Kragerup Gods.

Pkt. 5

Orientering
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Safaribussen og Aktivitetsctr.
Risbjerg lokalråd har haft møde, der havde været en god debat om digitalisering.
Der har været forskellige runde dage, som det enkelte lokalråd har taget hånd om.
Svendebjerghave har drøftet robotstøvsugerne, der er utilfredshed hos beboerne
modsat hjemmeplejen, hvor de er glade for den.
Spørgsmålet om hjertestartere blev rejst, og det blev vedtaget, at medlemmerne af
bruger-/pårørenderådene undersøger om de findes på alle plejehjem.
Der er rejst en vis kritik af madplanen på Dybenskærhave Den er ikke fleksibel i
forhold til brugernes ønske.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Initiativer i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital service.
Der blev drøftet, hvilke muligheder der er for at hjælpe. Vi arbejder videre
med en oversigt over, hvad vi kan gøre.
- Beslutning om fortsat deltagelse i Frivillig Fredag den 28. september 2012.
Flemming og Peter har deltaget i møde om arrangementet. Der havde
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deltaget omkring 15-16 personer. Det er ugen, der slutter den 28. september.
Der skal være enkeltarrangementer og der sluttes med et fælles arrangement.
Det blev foreslået, at der kunne være åbent hus en eftermiddag med kaffe og
kage og ellers ikke deltage.
-

Aktivitetscentrets drift.
Anker orienterede om kommende aktiviteter, og spørger nærmere ind til
økonomien omkring musikarrangementer.
Beslutning om foredrag.
Der har været tale om at få Lotte Rømer ud til et foredrag, hvis det kan lade
sig gøre, går det i stedet for åbent hus arrangementet i Frivillig Fredag.

Pkt. 7

Huset.
Intet nyt.

Pkt. 8

Information.
Bent orienterede om Hvidovre Motion, og det blev aftalt, at de viser deres lille
orienteringsfilm på næste Ældrerådsmøde.
Næste nummer af bladet udkommer i begyndelsen af juni måned. Der er sendt
opkrævninger ud for 2011.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 11/2012, Ændringsforslag til udkast til Hvidovre Kommunes
Handicappolitik.
- Høringssvar nr. 12/2012, Obligatorisk digital service på udvalgte området i
Hvidovre.
Svarene blev godkendt.
De nye høringssager blev omdelt og skal være Flemming i hænde seneste søndag den
29. april.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker omdelte oversigt, der blev godkendt.

Pkt. 11

Eventuelt.
Næste møde afholdes på Dybenskærhave.
Mødet i juni starter kl. 9 med oprydning på kontoret.

