HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 31. januar 2013 kl. 10. i Huset.
Til stede: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Bent Aarrebo Pedersen
Pkt. 1

Referat fra møde den 28. november 1012
Godkendt.

Pkt. 2

Postliste, se nedenfor.
Der blev drøftet mail-service fra Danske Ældreråd. Det blev vedtaget at sende et
alternativt svar. Listen blev taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 5. februar 2013 kl. 13 – 15, Møde i Huset med forvaltningen om Ældrepolitik.
- 23. februar 2013 kl. 10 – 12, Smag på IT, Hovedbiblioteket, Flemming deltager.
- 4. marts 2013 kl. 14, Møde vedrørende tilrettelæggelse af Frivillig Fredag.
- 6. marts 2013 kl. 10, Møde mellem repræsentanter fra Ældreråd og Aktivitetsctr.
Anker, Flemming og Birthe deltager.
- 11. marts 2013 kl. 10 Vestegnstræf. Flemming, Peter og Grete deltager.
- 12. marts 2013 kl. 14 - 16, Møde i Huset med Forvaltningen.
- 19. marts kl. 14 Forårsfest, Medborgersalen
- 29. april 2013 kl. 10 – 13, Billetsalg til fra Medborgerhusets billetkontor.
- Julehilsen fra Borgmester og Kommunaldirektør.
- Stemmeberettigede til valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Hvidovre har 3
stemmer.
- Spørgeskema fra Danske Ældreråd.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter. De praktiske opgaver mht billetter blev drøftet.
- Forestående orlov. Betina går på orlov i uge 11.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Søvangsgården har haft bestyrelsesmøde. Varmtvandsbassinet i Avedøre er
booket tirsdage fra 10.30 – 11.30 for en halv snes pensionister.
Aktivitetscentrets brugerråd har udarbejdet nye vedtægter. Brugerrådet har også
arbejdet med køkkenets udbud. Lena bliver konstitueret leder under Lisbeths
barsel. Lokalråd Nord arbejder med et arrangement i Aktivitetscentret.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Valg af medlemmer til styringsgruppe ved udarbejdelse af Ældrepolitik.
Flemming, Peter, Grete og Birthe blev udpeget.
- Fastsættelse af dato m.m. for Plenarmøde. Det blev aftalt til 20.03.13
- Fastsættelse af dato m.m. for møde med pensionistforeningerne 15.04.13.
Der blev aftalt politikermøde om ældrepolitik i uge 39 på Risbjerggård. Peter
booker og datoen oplyses snarest muligt, og derefter forhåndsorienteres de
politiske partier.
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Evt. drøftelse af Ældrerådets stilling til Danske Ældreråds udmelding om ændring
af fastsættelse af kriterier for hjemmeplejen. Der var enighed om, at Ældrerådet er
specielt opmærksom på udmelding af kvalitetsstandarder på området.

Pkt. 7

Huset.
- Der er modtaget en ansøgning fra ÆldreSagen om at låne Huset den første søndag
i måneden til Cafe-eftermiddag for demente. Det blev aftalt at imødekomme
ansøgningen. Nøglen afhentes i ugen før og afleveres umiddelbart efter brug.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer.
Bladet er udkommet, og der har været gode tilbagemeldinger.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 41/2012, Kontraktstyring – mål 2013 – for virksomhederne på
ældre- og handicapområdet.
- 6 indgåede høringssager med aflevering af høringssvar den 31. januar 2013.
Alle høringssvarene blev godkendt.

Pkt. 10

Økonomi.
Anker omdelte en foreløbig opstilling af resultatopgørelse for 2012, der blev taget til
efterretning.

Pkt. 11

Eventuelt.
Torsdagsvagter for marts, april, maj og juni.
7. marts er der prøveskovtur, der holdes lukket.
21. marts Bent Aarrebo Pedersen
4. april Anker Hugger
18. april Grete
2. maj Peter
16. maj skovtur, aftales senere når guideoversigten er klar.
30. maj skovtur
”
6. juni Inge-Lise
20. juni Flemming

