HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 13. juni 2013 kl. 10 i Huset.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Bent Aarrebo Pedersen, Emilie Hasle Nielsen, Birthe Mingon (referent).
Pkt. 1

Referat fra møde den 27. maj 2013.
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsordenen..
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 10. juni 2013, Skovtur.
11. juni kl. 14.00 – 16.00, Kontaktudvalgsmøde med Børne- og
Velfærdsforvaltningen. Ældrerådet deltager.
- 12. juni kl. 10.00, Regionsældrerådsmøde. Grete og Flemming deltager.
- 13. juni 2013 kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- 5. august 2013 kl. 15.00 – 17.00, Budgetmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
Ældrerådet deltager.
- 28. august 2013 kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- 25. september kl. 19.00 – 22.00. Borgermøde med politiske partier. Ældrepolitik.
- 24. oktober kl. 16.30 – 18.30, Borgermøde om Ældrepolitik, Frihedens
Idrætscenter.
- Avedøre Idrætscenter, bassin til ældresvømning.
Ældrerådets ansøgning er godkendt.
- Smag på it.
- Danske Ældreråd inviterer formand og næstformand til møde.

Pkt. 4

Projekt ældrepolitik i Hvidovre.
- Status i arbejdet.
Det foreløbige arbejde blev gennemgået, og det fremsendte oplæg blev taget til
efterretning som grundlag for det videre arbejde. Styregruppen får løbende
opdateringer og udkast til udtalelse.

Pkt. 5

Sommerudflugter.
- Der blev gjort status over turene, og det var blevet afviklet godt. Arbejdsgruppen
vedr. skovturene mødes efter sommerferien til evaluering af forløbet.

Pkt. 6

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
Emilie oplyste, at hun deltager i projektgruppen vedr. Ældrepolitik, og deltager
i evalueringen af skovturene som stedfortræder for Betina.

Pkt. 7

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Brugerrådsmøde på Svendebjerghave var en god oplevelse, hvor der blev rejst en
række punkter. Søvangsgårdens bruger-/pårørenderåd har fået nye medlemmer.
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Aktivitetscentret kører bedre nu, og der er arrangementer, der er godt besøgt. Der
har været loppemarked, hvor der kom mange.
Møde i Regionsældrerådet hvor man havde fået en gennemgang om
Sundhedsplanen, samt en orientering om de praktiserende læger. Det går fremad
med plejen, men der mangler en del i omsorgen. Det blev nævnt, at det sinker
arbejdet, med al den kontrol der er, og at de mange forskellige systemer ikke
fungerer i praksis.
Pkt. 8

Beslutninger.
- Offentligt møde onsdag den 25. september 2013 om ældrepolitik..
Peter bliver ordstyrer, og mødet kører efter modellen fra sidste borgermøde. Der
holdes et planlægningsmøde i begyndelsen af august.

Pkt.9

Huset.
- Udlån af lokaler.
ÆldreSagen har lånt lokalerne til demenscafe den første søndag i april, maj og
juni. Det var meningen, at ordningen så skulle vurderes for evt. fortsættelse. Ved
ÆldreSagens jubilæumsfest den 25. maj blev det beskrevet i en brochure, at de
havde engageret sig med Rytterskolen, så der bliver ikke yderligere brug af
Huset til formålet.

Pkt. 10

Information.
- Ældrerådet orienterer.
Bladet er udkommet den 7. juni.
- Materiale til Ældrerådsvalg. Ældrerådet har modtaget tilbud om hjælp til materiale
i forbindelse med ældrerådsvalget. Der er aftalt møde den 12. august med firmaet.
Peter, Flemming og Birthe deltager.
- Information om Ringstedbanen. Flemming kontakter Finn Gerdes om
orienteringsmøde. Peter undersøger muligheden for at fremskaffe materiale.

Pkt. 11

Økonomi.
Anker orienterede om status.

Pkt. 12

Eventuelt.
Kirsten Svensson går på pension, og der holdes en afskedsreception for hende fredag
den 14. juni kl. 13.00.
Peter holder ferie 21.-28. juni.
Inge-Lise holder ferie den 26.6.-2.7.
Bent holder ferie 25. – 30. 8.
Birthe holder ferie den 16.6. – 21.7.
Emilie holder ferie den 15.juli – 2. 8.

