HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 28. august 2013 kl. 10.00.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Peter Lougart, Inge-Lise
Rasmussen, Emilie Hasle Nielsen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Bent Aarrebo Pedersen.
Pkt. 1

Referat fra møde den 13. juni 2013.
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 31. august kl. 10.00 – 12.00. Smag på it. Medlemmer fra Ældrerådet deltager.
- 7. september åbner Vestegnens kulturuge. Deltagelse, program udsendes senere.
- 9. september kl. 12.00 – 16.00, Danske Ældreråds møde for formænd og
næstformænd. Grete og Flemming deltager.
- 17. september kl. 13.00 – 17.00 Velfærdsteknologi i fremtidens boliger
Birthe deltager.
- 17. september kl. 14.00 – 16.00, Kontaktudvalgsmøde med Socialforvaltningen.
- 18. september Regionsældrerådsmøde, Flemming og Grete deltager.
- 23. – 27. september, Frivillighedsuge. Ældrerådet holder borgermøde.
- 25. september kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- 25. september kl. 19.00 – 22.00. Borgermøde med politiske partier. Ældrepolitik.
- Primo oktober, Influenzavaccinationer.
Oversigt kan ses under eventuelt..
- Hjemmehjælpskommissionens rapport modtaget.
- Avedøre Idrætscenter, bassin til ældresvømning. Aftalen er på plads.
- Beboerhuset på M. Bechs Alle. Anker har undersøgt mulighederne, og er kommet
frem til en løsning, som beboerne arbejder videre med.
- Nyhedsbrev fra Udbetaling Danmark.
Anne Moebius, forvaltningen, modtager nyhedsbreve og holder os orienteret om
relevante oplysninger.
- 9. oktober Senior-IT Hovedbiblioteket står for arrangementet. Fri adgang.
- Henvendelser om problemer med hjemmehjælpens nye visitering. Flemming tager
kontakt til direktøren for forvaltningen, Christine Brockdorff.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Evaluering af sommerudflugter.
Der aftales en dato, hvor arbejdsgruppen kan drøfte forløbet.
Mødedato for styregruppen Ældrepolitik. 10. oktober kl. 14.

Pkt. 5

Projekt Hvidovre kommunes ældrepolitik.
- Status i arbejdet.
Det foreløbige udkast blev omdelt, og der meldes tilbage til Birthe med eventuelle
bemærkninger inden næste styregruppemøde den 10. oktober.
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Pkt. 6

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen.
Der har været brugerrådsmøde på Svendebjerghave, det var et godt møde.
- Aktivitetscentret.
Anker orienterede om dagligdagen i Centret. Gitte har måttet trække sig som
formand for Brugerrådet på grund af helbredet. I stedet har man peget på Mona
Nielsen, der har overtaget posten.
Indkøbsbussen kører med nyt firma. Der har været nogle begyndervanskeligheder
med tiderne, men det er formentlig på plads nu.

Pkt. 7

Beslutninger.
- Borgermøde onsdag den 25. september 2013 om ældrepolitik. Der er modtaget
tilbagemeldinger fra flere partier.
- Ældrerådsvalg 2014, herunder informationsmateriale fra AD MEDIA.
Der har været afholdt møde med firmaet, og der er truffet aftale om at gøre brug af
deres tilbud om gratis materiale om Ældrerådet.
- Forslag fra Sundhedscentret om informationsmøde. Der var tilslutning til
forslaget, og det blev vedtaget, at Flemming inviterer Sundhedscentret til at
deltage i det førstkommende møde med lokalråd og pensionistforeninger.
- Fastsættelse af datoer for plenarmøde og møde med pensionistforeningerne.
Der var enighed om, at de to møder lægges sammen til et, da indholdet af møderne
er det samme. Det blev besluttet at det holdes den 28. november 2013.
Sundhedscentret inviteres. Flemming kontakter Finn Gerdes for evt. indlæg om
Bane Danmark.

Pkt. 8

Huset.
- Udlån af lokaler.
- Høreforeningen låner lokalet den 24. september kl. 14.
- Hvidovre Kommunes demenskoordinator har søgt om lån af lokalet en række
datoer. Flemming aftaler nærmere.

Pkt. 9

Information.
- Ældrerådet orienterer. Der er deadline den 28. august, og bladet levers i Huset den
10. september 2013.
- Der er indgået aftale med AD MEDIA. Århus om gratis levering af borchurer om
Hvidovre Ældreråd, først og fremmest til brug i forbindelse med valget til foråret.
Oversigt over potentielle annoncører blev delt ud. Tilbagemelding om
tilføjelser/rettelser skal tilgå Birthe senest søndag den 1.09.
- Information fra Bane Danmark om Ringstedbanen.
Der var enighed om, at Ældrerådet ikke går ind i sagen, men alene får Finn Gerdes
til at orientere i forbindelse med plenarmødet.

Pkt. 10

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 22/2013, Budgetanalyser 2014, Børn og Velfærd.
Opfølgning af høringssvar nr. 22/2013 ved Ældrerådets skrivelse af 21. august
2013.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Besvarelse af henvendelsen fra Børne- og Velfærdsforvaltningens direktør er sendt
direkte til Ældrerådets medlemmer.
Høringssvarene blev godkendt.
Pkt. 11

Økonomi.
Anker uddelte status og budgetforslag.
Blev taget til efterretning.

Pkt. 12

Eventuelt.
Anker orienterede om, at det nu er blevet bekræftet, at bumpet på Baunebakkevej
bliver repareret.

Oversigt over vaccinationer 2013.
01. oktober
02. oktober
03. oktober
04. oktober
07. oktober
12. oktober
28. oktober

kl. 13.30 – 15.00 Huset, Hvidovrevej 253
kl. 09.30 – 12.00, Aktivitetscentret, Hvidovregade
kl. 13.30 – 16.00, Hvidovre C, Hvidovrevej 57
kl. 14.30 – 17.00, Lille Friheden Strandmarksvej
kl. 13.00 – 14.30, Avedøre, Salen under biblioteket
kl. 11.00 – 13.30, Frihedens Butikscenter
kl. 10.00 – 12.00, Huset, Hvidovrevej 253

