HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 29. august 2012 kl. 10. i Plejecentret Dybenskærhave.
Før mødet velkomst og orientering ved forstander Pernille Haaning.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Bent Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt-Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 27. juni 2012.
Godkendt

Pkt. 2

Postliste
Vedlagt dagsorden
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Onsdag den 12. september kl. 10 – 13, Regionsældrerådsmøde, Grete og
Flemming deltager.
- Onsdag den 19. september kl. 15.00, frivillighedsarrangement med Lotte Rømer.
Anker Hugger er mødeleder.
- Uge 39 Frivillighedsuge.
- Banedanmarks invitation til orienteringsmøde 28.08.12 om besigtigelse. Anker
Hugger deltog. Orienteringsmøde for grundejerne om gennemførelse af
ekspropriation i forbindelse med Ringstedbanen. Anker redegjorde for mødet.
- Hvidovrebibliotekernes arrangementer om ”Smag på it”.
Den tidligere aftalte dato er ændret til den 3. november.
- Brugergruppe vedr. kostproduktion.
Der blev drøftet sammensætningen af denne gruppe. Det blev fastslået, at
problemet med madplanerne på det enkelte plejehjem, hvor der f.eks. blev
efterspurgt suppe, skulle løses på de månedlige møder med lederne. De
fremkomne ønsker ville blive taget med i planlægningen. Det henstilles til bruger/pårørenderådene at følge op på det.
- Forebyggende hjemmebesøg. Der er udgivet en pjece om emnet.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter. Planlægningsgruppen har holdt evalueringsmøde. Der følges op
på planerne for næste år, når budgettet er vedtaget.
- Frivillighedsuge. Betina orienterede om forløbet.
- Ældrerådet arrangerer Foredraget med Lotte Rømer den 19. september, hvor det er
lokalrådet i Nord, der er tovholder.

-

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
På Svendebjerghave er der stor aktivitet på møderne, men Peter nævnte, at der er
råd, der ikke fungerer optimalt.
Nord arbejder på et arrangement om diabetes 2. Søvangsgården har lige haft møde
med det nye råd.
Aktivitetscentret, Gitte har sagt sin stilling op men fortsætter
med sine hold. Der er møde i næste uge i Medlemsrådet.
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Beslutninger.
- Hjælp til borgere i pensionsspørgsmål i perioden 1. okt. 2012 til 28. feb. 2013.
Pensionsområdet flytter til Udbetaling Danmark den 1. marts.
Ældrerådet har besluttet, at vi ikke indgår i undervisning, men at vi er parate til at
orientere om de muligheder, der er og evt. give mulighed via en pc i Huset, at
hjælpe de, der kommer forbi.
- Arrangementer i forbindelse med Hvidovre Frivillighedsuge.
Ældrerådet bidrager med Lotte Rømer foredraget.
- Fordeling af vagter resten af 2012 for ældrerådsmedlemmerne.
Den 30. august tager Anker vagten
Den 6. september Inge-Lise
Den 20. september Flemming
Den 4. oktober Anker
Den 18. oktober
Den 1. november Birthe
Den 15. november Peter
Den 29.november aflyses
-

Ældrerådets medvirken i årets influenzavaccinationer.
Det kører som tidligere med samme deltagere.

Pkt. 7

Huset.
- Materiale til kontorvagter.
Flemming gennemgik materialet. Der er også modtaget to sæt af materialet fra
kurset i brugerservice, der skal fordeles på de to kontorer.

Pkt. 8

Information.
- Fordeling af Ældrerådet orienterer september nummer. Det blev vedtaget at høre
pensionistforeningerne om muligheden for at hente blade til egne medlemmer.
Næste nummer bliver leveret i Huset den 10. september.

Pkt. 9

Høringssvar.
Høringssvar nr. 24/2012, Elevatorprojekt på Rådhuset.
Høringssvar nr. 25/2012, Ældrerådets udmelding til Budget 2013.
Høringssvar nr. 26/2012, Opfølgningsredegørelse for kvalitetskontraktmål, Teknik og
Miljøudvalgets område.
Høringssvar nr. 27/2012, Opfølgningsredegørelse for kvalitetskontraktmål, Ejendomsog Arealudvalgets område.
Høringssvar nr. 28/2012, Udbudsmateriale på høretekniske hjælpemidler.
Høringssvar nr. 29/2012, Kvalitetsløft til madproduktion i Hvidovre Kommune via
økologi.
Høringssvar nr. 30/2012, Ny kommunikationsaftale i forbindelse med indlæggelser og
udskrivelser.
Høringssvar nr. 31/2012, Budget 2013.
Høringssvar nr. 32/2012, Opfølgningsredegørelse på pleje-, handicap-, og
sundhedsområdet.
Høringssvar nr. 33/2012, Høring om genbrugsordning, (Behandles på mødet).
Forslaget blev drøftet og der blev enighed om et svar.
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Pkt. 10

Økonomi.
- Tryg Forsikring. Der er oprettet forsikring og den er betalt.
Anker delte status ud til orientering.

Pkt. 11

Eventuelt.
Grete efterlyste orientering om afbestilling af madordningen med kortere varsel.

