HVIDOVRE ÆLDRERÅD
Referat af Ældrerådets møde den 27. juni 2012 kl. 10. i HUSET.
Afbud fra Birthe Mingon og Inge-Lise Rasmussen.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grethe Hagedorn, Peter Lougart, Anker J. Hugger, Bent
Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt Rasmussen (referent).
Pkt. 1

Referat fra møde den 29. maj 2012.
Referat godkendt

Pkt. 2

Postliste
Blev taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Onsdag den 27. juni 2012 kl. 12.30, Orientering af Ældrerådet om Budget 2013
ved ældrechef Anne Moebius. Mødet flyttes til rådhuset 28.6.2012
- Mandag den 6. august 2012 kl. 15.00, Møde med Social- og Sundhedsudvalget
(budgetmøde) alle deltager
- Tirsdag den 14. august 2012 kl. 10.00, Kontaktudvalgsmøde med Det Frivillige
Ældrearbejde. Birthe, Anker og Flemming deltager.
Onsdag den 29. august 2012, Ældrerådsmøde på Dybenskærhave kl. 10.00,
herunder orientering fra Hvidovre Motionscenter.
- Projekt Spisevenner. Projektet er under overvejelse i kommunen og formanden
afgav en mundtlig orientering om nødvendig omtanke.
- Bankservicen i Hvidovre. Indlæg fra ældrerådsformanden er optaget i Hvidovre
Avis
- Ny genbrugsordning til haveboliger. Ældrerådet deltog i borgermøde 20.juni og
Ældrerådet afgiver høringssvar til sagen.
- Mødedatoer 2013 for møder med Social- og Sundhedsudvalg og
- Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er udsendt.
- Forsikringsbetingelser for plejehjemsbeboere. Ældrerådet følger sagerne op via
repræsentation i bruger- og pårørenderådene.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter. Der har været afholdt evalueringsmøde og budget 2013
afventes.
- Frivillig Fredag den 28. september 2012. Der afholdes Hvidovre Frivillighedsuge
hvor foreninger kan melde ind med åbent hus arrangementer og der afsluttes med
det store Hvidovreianske Kagebord fredag d. 28.9 kl. 15-17 i Medborgersalen.
Borgmesteren åbner arrangementet i medborgersalen.
Det Frivillige Ældrearbejde og Ældrerådet er begge i planlægningsgruppen. Begge
parter medvirker med et samlet åbent hus arrangement og til det Hvidovreianske
kagebord. Der arbejdes på at få Lotte Rømer til åbent hus arrangementet. Det
aftales nærmere

-

Pkt. 5

Informationsaften om demens tirsdag d. 25. September kl. 19.00 i Lille Friheden –
aftenen afholdes af Alzheimerforeningen og Hvidovre Kommune i fællesskab.
Grethe og Bent deltager.

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetscenter.
Anker orienterede om 35 års jubilærumsfest på Søvangsgården.
Flemming og Grethe orienterede om møde i Regionsældrerådet. Regionen har givet 50
mil. Kr. til pulje til misbrug og psykiatri området – til samarbejde ml. kommune og
region.
Bent orienterede om lokalrådsmøde i Avedøre
Anker orienterede om lokalrådsmøde i Nord – der arbejdes på et møde om diabetes 2 i
oktober.
Peter orienterede om Indkøbsbussen, ordningen kører godt.

Pkt. 6

Pkt. 7

Beslutninger.
- Medlemskab af Danske Ældreråd i relation til udmeldinger af landsforeningen
Danske Ældreråd fra København og Frederiksbergs ældreråd.
Ældrerådet overvejer udmelding og tager endelig beslutning på augustmødet.
-

Emner til Budget 2013.
Anlægsprojekter til budgetønsker:
Genoptræning – bedre faciliteter, Fællesstue for beskyttede boliger Krogstenshave,
Keglernes lokalesituation, to puljer til tilgængelighed på 500.000 kr. hver,
500.000 Kr. til omsorgskriteriet.

-

Tilbud til løsøreforsikring til HUSET.
Anker orienterede om tilbud der er indhentet fra kommunens selskab. Der
forsikres mod løsøre, brand, tyveri og vandskade. Peter og Anker kontakter Finn
og undersøger nærmere i forhold til brand og forsikringsforhold for frivillige ved
arrangementer udenfor HUSET. Flemming bemyndiges til at tegne forsikringen
for Ældrerådet/Det Frivillige Ældrearbejde.

-

Indførelse af kontaktmøder mellem Aktivitetscenter og Ældreråd.
Flemming har talt med Lars Høimark og aftalt at der genetableres et kontaktudvalg
mellem Ældreråd og Aktivitetscenter. Flemming, Grethe og Anker er i
kontaktudvalget.

-

Eventuelt besøg på Hvidovre Hospital.
Udsættes til augustmødet.

Huset.
IT i huset blev drøftet.
Peter forelagde henvendelse om udendørs mødested i Husets have.

Pkt. 8

Information.
- Fordeling af Ældrerådet orienterer juni nummer.
Bladet er blevet væsentlig bedre med farver.
Udgivelsestidspunkter, antal udgivelser og oplagsstørrelse blev drøftet.

Pkt. 9

Høringssvar.
Tilbagemelding vedrørende Høringssvar nr. 23/2012, EU-Udbud af diabetesartikler til
borgere med bevilling.
Flemming udarbejder udkast til høringssvar til kommende sag vedrørende elevatorer
på rådhuset.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker orienterede om status på Ældrerådets konto

Pkt. 11

Eventuelt.
- Lovforslag på vej om at kommunen ikke må trække automatisk for servicepakken
til plejehjemsbeboer og borgere tilknyttet madservice?
Ældrerådet tager det op på næste kontaktmøde med forvaltningen.
-

Hjertestartere på plejehjem, er der retningslinjer for personalet i forhold til at
anvende disse? Ældrerådet tager det op på næste kontaktmøde med forvaltningen.

