HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 29. oktober 2014 kl. 10.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Christian Thode, Inge-Lise Rasmussen,
Jørgen Nygaard, Peter Lougart, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon /referent)
Pkt. 1

Referat fra møde den 24. september 2014.
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Orientering ved formanden.
- Postliste vedlagt.
Taget til orientering.
- Dialogmøde den 17. november med Teknisk Forvaltning m. fl.
Punkter til dagsorden efterlyses.
- Møde den 24. november med Social- og Sundhedsudvalget.
Betina fik et par punkter, flere efterlyses til Flemming
- Demenskoordinators lån af lokaler frem til 12. marts 2015
Taget til efterretning..

Pkt. 3

Meddelelser fra social- og velfærdskonsulenten.
- Sommerudflugter. Skovtursudvalget har været på rundtur, og der er prioriteret
steder, og forhandlingerne om førsteprioritet er gået i gang. Billetsalg den 23.3.15.
- Samarbejdsaftalen med Hvidovre Kommune. Aftalen skal iflg. Loven forhandles,
når en ny kommunalbestyrelse tiltræder. Ældrerådet mødes forud for mødet med
forvaltningen, og der udpeges et udvalg til det videre forløb.
- Bestillerenheden er flyttet fra Medborgerhuset til Sundhedscentret.
- Valg til Frivillighedsrådet den 13. november med tilmelding den 7. november.

Pkt. 4

Gensidig orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen. Der blev efterlyst
mødedato for næste Vestegnstræf.
Indkøbsbussen er godt i gang. De Frivillige er også startet op med cafeeftermiddagene.
Peter orienterede fra Avedøre Lokalråd, hvor der var rejst en række spørgsmål,
der blev drøftet af Ældrerådet.
Søvangsgården er i gang med omstruktureringen.
- Aktivitetscentret.
Der har været afholdt 20 års fødselsdag med morgenkaffe med stort fremmøde.
Der har været afholdt generalforsamling, og der var genvalg til alle.
- Vaccinationerne er forløbet fint, og der har i alt været 1.331, der er blevet
vaccineret.

Pkt. 5

Aktiviteter.
- Aflæggelse af besøg i Centralkøkkenet. Besøgets indhold blev drøftet, og der var
enighed om at udsætte det til januar og overlade aftalen til Lars Høimark.
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Arrangementer i anledning af Julen. Det blev aftalt, at der afsluttes med frokost
den 26. november.
Besøg hos Berendsen, vaskeservice i Tåstrup. Birthe kontakter firmaet og får
nogle mødedatoer.

Pkt. 6

Information.
- Orientering fra Informationsudvalget.
Pjecerne fra Kultur- og Fritidsmessen blev drøftet. Pjecen om behandlersystemet
er blevet vendt med repræsentanterne for Hvidovre Hospital, og den er nu
videresendt til Sundhedscentret for kommentarer, inden den trykkes til omdeling.

Pkt. 7

Økonomi.
- Orientering ved kasserer.
Christian orienterede om status.

Pkt. 8

Høringer.
- HØ 22/2014, Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp.
- HØ 23/2014, Udbud på Hjemmehjælpeområdet.
- HØ 24/2014, Effektivisering af befordringsområdet.
Svarene blev taget til efterretning.
- HØ 25/2014, Velfærdsteknologi – nye veje til sundhed og omsorg.
- HØ 26/2014, Projekt it i Hjemmeplejen.
Sagerne er først fremsendt den 28.10. og behandles efter mødet.

Pkt. 9

Eventuelt.
Der forelå intet.

