HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 27. februar 2013 kl. 10. i Huset.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Bent Aarrebo Pedersen, Anker
Hugger(deltog under regnskab) Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Inge-Lise Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 31. januar 2013
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsordenen.
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 31. januar, Opgørelse over venteliste til plejeboliger m.v. pr. 31. januar.
Der er flere, af de, der sstår på venteliste, der venter på plads i anden kommune eller
til et specifikt plejehjem
Der er en venteliste til daghjem på 23, en stigning på 5. Punktet tages op på mødet
med forvaltningen.
- 23. februar 2013, Referat fra Smag på it.
Det havde været et godt besøgt arrangement.
- 4. marts 2013 kl. 14, Møde vedrørende tilrettelæggelse af Frivillig Fredag.
- 5. marts 2013 kl. 09.00. Møde vedrørende ældrerådsvalg. Flemming, Peter og Birthe
deltager.
- 6. marts 2013 kl. 10, Møde mellem repræsentanter fra Ældreråd og Aktivitetsctr.
Flemming, Anker og Birthe deltager.
- 7. marts 2013 kl. 09.30 – 16.00, Prøveskovtur.
- 11. marts 2013 kl. 09.00, Valgmøde i valgkreds 8, Danske Ældreråd. Peter, Grete og
Flemming.
- 11. marts 2013, Vestegnstræf. Peter, Grete og Flemming deltager.
Hvidovre Ældreråd har 3 stemmer ved valget, der finder sted umiddelbart før selve
mødet.
- 12. marts 2013 kl. 14 - 16, Møde med Socialforvaltningen.
Der blev drøftet punkter til dagsordenen.
- 13. marts 2013 kl. 10 – 13, Regionsældrerådsmøde.
Grete og Flemming deltager.
- 20. marts 2013 kl. 10.00, Plenarmøde.
- 22. marts 2013, kl. 13.00, Styregruppemøde vedr. ældrepolitik. Mødet i styregruppen
den 26.02.13 blev drøftet, og der var enighed om, at Ældrerådet mødes før de næste
møder for at drøfte dagsordenen. Første formøde afholdes efter plenarmødet.
- 15. april 2013, kl. 10.00, Møde med pensionistforeninger.
- 29. april 2013 kl. 10 – 13, Billetsalg til fra Medborgerhusets billetkontor.
- Besvarelse af Spørgeskema fra Danske Ældreråd. Ældrerådet har besvaret skemaet
med en skrivelse, der beskriver Ældrerådets arbejde.
- Referater fra møder i Styregruppen vedrørende ældrepolitik.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten.
- Sommerudflugter.
Proceduren vedrørende billetsalg blev gennemgået.
Der ligger en oversigt over forvaltningens deltagere i turene.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

-

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Guidemøde den 7. maj 2013 kl. 10 i Huset. Efter guidemødet samles speakerne til en
orientering.
Kommunens nye hjemmeside er snart klar, og Ældrerådets er også blevet fornyet.
Forestående orlov.
Betina går på orlov den 15. marts, og der bliver annonceret efter en vikar.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd, Indkøbsbussen og Aktivitetsctr.
Flemming orienterede om indbrud på Søvangsgården, og der har været et
lignende på Krogstenshave.
Krogstenshave havde haft bruger-/pårørende møde 26.02.13. De er i gang med at oprette
net-cafe.
Besøget på Dybenskærhave arrangeret af Avedøre Lokalråd havde været en stor succes,
det var blevet gentaget flere gange.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Kommentarer til handlingsforløb for udformning af ældrepolitik.
Der havde været møde i styregruppen, og der var enighed om at følge forløbet tæt
- Afvikling af Plenarmøde den 20. marts 2013. Mødets forløb blev drøftet, og der var
enighed om, at ældrepolitikkens projektgruppe kommer med et kort oplæg på mødet om
processen, og der sendes nogle debatpunkter ud til mødedeltagerne inden mødet.
Dagsorden sendes ud 14 dage før mødet.
- Afvikling af møde med pensionistforeningerne den 15. april 2013. Mødet følger samme
procedure som plenarmødet.
- Ansøgning om midler fra Sundhedspuljen 2013.
Der var enighed om, at Ældrerådet ikke søger midler i år.

Pkt. 7

Huset.
- Udlån af lokaler.
Der er indgået aftale med ÆldreSagen om lån af lokaler.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer.
Bladet er blevet godt modtaget. Der sendes kvartalsregninger ud for første kvartal.

Pkt. 9

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 07/2013, Fælles politiske målsætninger på Sundhedsområdet.
Ældrerådet drøftede proceduren ved høringssvar, og tager spørgsmålet op på mødet med
forvaltningen den 12. marts..

Pkt. 10

Økonomi.
Anker havde uddelt regnskabet, der blev godkendt.

Pkt. 11

Eventuelt.
Der forelå intet.

