HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 24. september 2014 kl. 10.
Mødet indledtes med en gennemgang af oplægget til den nye sundhedspolitik ved Mette Riegels,
Børne- og Velfærdsforvaltningen med efterfølgende debat.
Afbud fra Jørgen Nygaard samt konsulent Betina Engelhardt Madsen.
Pkt. 1

Referat fra møde den 27. august 2014.
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
Postlisten blev taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 24. september 2014, kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- 25. september 2014, kl. 10.30 – 14.30, Åbent Hus i Aktivitetscentret.
- 8. oktober 2014 kl. 8.00, Besigtigelse af sommerudflugtsmål. Udflugtsudvalget
Peter orienterede om eventuelle ændringer af turen..
- 21. oktober 2014 kl. 10.00, Møde med pensionistforeningerne i Huset.
- 25. oktober 2014 kl. 10.00 – 17.00, Kultur- og Fritidsmesse i Avedøre.
- 29. oktober 2014, kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- Tilsynsrapporter for plejecentre m. fl.
- 4 arrangementer vedrørende digital post og fritagelse.
Arrangementerne havde været godt besøgt, og det overvejes, om der skal afholdes
flere lignende møder.
- Prøvespisning. Den tidligere ordning genoptages.

Pkt. 4

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen.
- Aktivitetscentret.
Demenskoordinatoren fortsætter møderne i Huset.
Formands/næstformandsmøde i Danske Ældreråd. Flemming og Grete havde
deltaget. Der var bl.a. en drøftelse af Ældrepuljen, der blev udmøntet meget
forskelligt i de deltagende kommuner..
På Regionsældrerådets møde var der indlæg af Regionens formand, Sophie
Hæstrup om budget 2015. Grete gennemgik overskrifterne.
Krogstenshave slås med stort sygefravær. Nybygningen starter den 15. september
og er lovet færdig til jul.
Aktivitetscentret har haft besøg af gæsterne fra den polske venskabsby. Gæsterne
var glade for det, de så af aktiviteter. Aktivitetscentret har åbent hus den 25.
september. Der holdes 20 års fødselsdag den 10. oktober.

Pkt. 5

Beslutninger.
- Fordeling af opgaver til møde med pensionistforeningerne 21. oktober 2014.
Margit Halberg fra Borgerservice orienterer. Lægekonsulent Hanne Christensen
fortæller om samarbejdet mellem hospital og kommune.
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Ældrerådets medvirken i Kultur- og Fritidsmessen den 25. oktober 2014
Flemming og Birthe mødes med Peter og Poul fra De Frivillige om
tilrettelæggelsen.og materialer.
Planlægning af torsdagsvagter.
16. oktober Inge-Lise
30. oktober Christian
6. november Grete
20. november Flemming

Pkt. 6

Information.
- Ældrerådet orienterer.
Drøftelse af arbejdsgangene i Ældrerådet og arbejdet med høringssvar.

Pkt. 7

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

Pkt. 8

Høring.
- HØ 21/2014, Sundhedsaftale – Administrative del.
Svaret drøftes den 7. oktober kl. 13 i Huset
Høring hjemmehjælp drøftes den 29. september kl. 10.

Pkt. 9

Eventuelt.
Der var forslag om at holde åbent hus den 15. oktober 2014. Mulighederne undersøges
nærmere.

