HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 30. oktober 2013 kl. 10.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Inge-Lise Rasmussen, Bent
Aarrebo Pedersen, Emilie Hasle Nielsen, Birthe Mingon(referent)
Afbud fra Anker Hugger.
Mødet indledtes med orientering om inkontinens fra sygeplejerskerne Jette Høimark og Mette Pelle
Lykholt, Plejecentret Krogstenshave.
Ældrerådet havde ønsket en orientering om forholdene i Hvidovre efter den debat, der havde været
om brug af bleer for ældre. Vi fik en god redegørelse.
Pkt. 1

Referat fra møde den 25. september 2013.
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
Der er ansat en ny kommunaldirektør, Nich Bendtsen.
- 29. oktober kl. 10.00 – 11.30, Styregruppemøde Ældrepolitik. Grete, Birthe, Peter
og Flemming deltager.
- 30. oktober kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- 28. oktober kl. 10.00 – 12.00, Influenzavaccinationer i HUSET
- 13. november kl. 15.00 – 17.00, Møde med Social- og Sundhedsudvalget.
- 27. november kl. 10.00 Ældrerådsmøde.
- Beboerhuset på M. Bechs Alle.
- Danske Ældreråd i samarbejde med Politikken om undersøgelse af den
kommunale ældrepleje.
Formændene for de kommunale ældreråd er blevet kontaktet med et spørgeskema.
Flemming orienterede om spørgeskemaet og efterfølgende kontakt fra Politiken.
- Kommunalbestyrelsens behandling af Budget 2014.
Flemming orienterede om beslutningerne i forbindelse med budgetbehandlingen.

Pkt. 4

Meddelelser fra ældre- og handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter 2014. Der blev drøftet en række forslag, og Peter udarbejder en
oversigt, som kan danne baggrund for en videre drøftelse..
- Frivillighedsuge.
Der bliver muligvis ikke en hel uge til næste år., men der bliver en
frivillighedsmesse i slutningen af oktober.

Pkt. 5

Projekt Hvidovre kommunes ældrepolitik.
- Status i arbejdet.
Resultatet af borgermødet blev drøftet på møde i styregruppen, og en del
bemærkninger blev taget med. Det nye udkast uddeles på mødet med
pensionistforeninger og lokalråd den 28. november. Der er politisk behandling i
udvalget i begyndelsen af december, og derefter skal det til høring.
-
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Pkt. 6

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen.
Der har været møde på Krogstenshave, hvor der bl.a. blev drøftet bleproblematikken Der er blevet ansøgt om besøgshunde, og der er arrangeret
julehygge. Lederen er blevet indlagt med blodprop, og der er en ny, der har taget
over.
Vaccinationerne har været en succes i år. Der var kommet over hundrede flere i
år.
Der har været Vestegnstræf i Albertslund, hvor Flemming, Peter og Bendt deltog.
Der blev givet en kort orientering om mødet.
- Aktivitetscentret.
Der har været generalforsamling den 25. oktober, hvor der blev valgt 3 nye til
brugerrådet. Der blev orienteret om en brugerundersøgelse, og man håber, at der
kommer flere brugere af Centret. Der ligger en overordnet organisationsplan, der
er blevet godkendt.

Pkt. 7

Beslutninger.
- Tilrettelæggelse af møde med Ældreråd, lokalråd og pensionistforeninger den 28.
november kl. 10.00 i Huset. Sundhedscentret ved Nanette Borges orienterer om
deres tilbud. Derefter kommer repræsentant for Banedanmark og fortæller om
konsekvenser for Hvidovre i forbindelse med Ringstedbanen. Forslag til den ny
Ældrepolitik omdeles. Opgaverne i forbindelse med mødet blev aftalt, og alle
møder kl. 9.15 til opdækning mv.
- Drøftelse af muligheder for at få flere frivillige i vores ældrearbejde og kandidater
til det kommende ældrerådsvalg. Der var enighed om, at der ved
opstillingsmøderne også vil være mulighed for at tilmelde sig lokalrådene uden at
ønske at stille op til valget.

Pkt. 8

Ældrerådsvalg.
- Planlægning af handlingsplan frem til februar 2014. Der blev drøftet, hvilke
initiativer der skal iværksættes, og hvordan det skal forløbe. Der blev aftalt et
møde om arbejdet tirsdag den 12. november kl. 09.00 i Huset.

Pkt. 9

Information.
- Ældrerådet orienterer.
Status i fremstilling af brochurer ved AD MEDIA. Der har været telefonmøde med
journalisten, og der er aftalt møde om layout. Ifølge AD MEDIA holder
tidsplanen.

Pkt. 10

Høringssvar.
- Ingen høringssvar indkommet.

Pkt. 11

Økonomi.
- Flemming omdelte status, der blev taget til efterretning.

Pkt. 12

Eventuelt.
Det blev besluttet, at der skal arbejdes med et kursus i hjertestarteren.

