HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 24. april 2013 kl. 10. i Huset.
Deltagere: Flemming Cramer-Larssen, 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. marts 2013.
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsordenen.
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 29. april 2013 kl. 10 – 13, Billetsalg fra Medborgerhusets billetkontor. Mødetid for
hjælpere kl. 08.30.
- 30. april 2013 kl. 13.30, Indkaldelse til stiftende generalforsamling for
Ældremobiliseringens kreds 16. Anker Hugger deltager.
- 6. maj 2013 kl. 08.30 – 10.00, Styregruppemøde vedr. ældrepolitik. Grete, Peter,
Birthe og Flemming deltager.
- 6. juni 2013 kl. 9.00 – 11.00, Møde med Teknisk Forvaltning. Ældrerådet deltager.
- 6. juni 2013 kl. 13.00 – 14.30, Styregruppemøde vedr. ældrepolitik, Peter, Birthe
og Flemming deltager.
- 11. juni kl. 14.00 – 16.00, Kontaktudvalgsmøde med Socialforvaltningen.
Ældrerådet deltager. Der tages spørgsmålet om brug af SundhedsCentret op,
ligesom der skal drøftes tidsfristen for høringssvar.
- 12. juni kl. 10.00, Regionsældrerådsmøde. Grete og Flemming deltager.
- 6/7. juni, Ældrerådets blad, Ældrerådet orienterer leveres i Huset.
- Lokalplan 454 for Filmbyen godkendt.
- 2. oktober, Vestegnstræf i Albertslund, Flemming, Peter, Bent ? deltager.
- Hvidovre Kommune, Opgørelse over ventelister til plejeboliger pr. 27. marts 2013
Der er 30, der venter på den generelle liste, heraf 12 på den generelle venteliste og
18 borgere på den specifikke liste, borgere der ønsker et bestemt plejehjem og 4,
der venter på plejebolig i anden kommune. På Daghjemslisten er der 19.
- Materiale til repræsentantskabsmøde den 15. maj 2013 i Danske Ældreråd.
Ældrerådet deltager ikke, idet det er samtidigt med skovturene.

Pkt. 4

- Projekt ældrepolitik i Hvidovre.
Der har været afholdt plenarmøde og møde med pensionistforeningerne om emnet.
Der er kommet mange gode ideer, og der arbejdes videre med ældrepolitikken.

Pkt. 5

Sommerudflugter.
Der blev givet status for skovturene.

Pkt. 6

Orientering.
- Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
Emilie orienterede om, at der havde været møde med medarbejderne om
ældrepolitikken, der havde været repræsentanter med fra bl.a. plejehjemmene.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD
-

Pkt. 7

.
Pkt. 8

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Flemming orienterede om de kommende aktiviteter vedrørende Frivillighedsugen.
Anker orienterede om Aktivitetscentret. Det kører bedre nu, og der er et godt
arbejde i Brugerrådet. Der er udarbejdet et spørgeskema, der ventes meget af.
Peter orienterede om beslutninger fra De Frivillige Ældre om anskaffelse af
fladskærm og en tavle på endevæggen. Der lægges op til flere aktiviteter i Huset.

Beslutninger.
- Ældrerådets oplæg til Budget 2014
Flemming havde på forhånd udsendt udkast til en foreløbig udmelding, der blev
drøftet. Flemming retter udkastet til i henhold til de beslutninger, der blev truffet.
Huset.
- Udlån af lokaler.
Der ligger to ansøgninger mere om lån af lokaler. Peter og Flemming tager sig
af dem.

Pkt. 9

Information.
- Ældrerådet orienterer
Der arbejdes med blad nr. 2, der udkommer i begyndelsen af juni.
- .

Pkt. 10

Høringssvar.
- Hvidovre Hospital, Ny handicapvenlig belægning, herunder spørgsmål om
ledelinje.
Ældrerådet havde modtaget projektet, og Flemming har drøftet detaljerne med
Torben fra Handicaprådet. Der var enighed om at svare positivt på forslaget.
- Der er varslet en række høringssvar, der kan hentes den 25. april og
afleveringsfristen er tirsdag den 30. april. Der var enighed om, at det var urimeligt
med den korte frist, idet det involverede Bededagsferien og mandag var der
billetsalg. Der blev enighed om, at fristen skulle udskydes til 2. maj med
aflevering til Flemming den 1. maj. De 12 sager blev fordelt mellem Ældrerådets
medlemmer.

Pkt. 11

Økonomi.
Anker orienterede om status på budgettet.

Pkt. 12

Eventuelt.
Ældrerådet har modtaget invitation til reception for Tonny Garlin, Hellbrandt til 50 års
fødselsdag. Birthe og Flemming deltager.

