HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 27. august 2014 kl. 9.00. Mødet indledtes med besøg af
kommunaldirektør Nich Bendtsen.
Deltagere: Flemming Cramer Larsen, Grete Hagedorn, Christian Thode, Jørgen Nygaard, Peter
Lougart, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud: Inge-Lise Rasmussen
Pkt. 1

Referat fra møde den 25. juni 2014.
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 3. september 2014 kl. 12.00 – 16.00, Møde i Allerød for formænd og
næstformænd arrangeret af Danske Ældreråd. Grete og Flemming deltager.
- 9. september 2014 kl. 10.00, Plenarmøde. Emner: Borgerservice og nærpoliti.
- 15. september 2014 kl. 14.00 – 16.00, Møde i Kontaktudvalget.
- 18. september 2014 kl. 13.00, Temadag for velfærdsteknologi. Ældrerådet
deltager.
- 24. september 2014, kl. 10.00, Ældrerådsmøde, herunder indlæg om ÆldrelivHvidovre ved Mette Rigels, BV.
- 9. oktober 2014 kl. 8.00, Besigtigelse af sommerudflugtsmål. Udflugtsudvalget.
- 21. oktober 2014, kl. 10.00, Møde med pensionistforeningerne. Emner:
Borgerservice og samarbejde mellem hospital, kommune og læge ved Hanne
Christensen, BV.
- 25. oktober 2014 kl. 10.00 – 17.00, Kultur- og Fritidsmesse i Avedøre.
- 29. oktober 2014, Ældrerådsmøde.
- Tilsynsrapporter for plejecentre m. fl.
- Høringssvar vedrørende omdannelse af beskyttede boliger til plejeboliger på
Søvangsgården.
- Pårørendepolitik.
- Aircondition til plejekrævende beboere på plejecentre.

Pkt. 4

Meddelelser fra social- og velfærdskonsulenten.
- Sommerudflugter. De foreløbige udvalgte steder besøges af skovtursudvalget den
9. oktober.
- Andre meddelelser.
Betina vil i det kommende år deltage i et uddannelsesforløb, der vil betyde, at der
vil være enkelte møder, hun ikke kan deltage i.
Betina Hardt Madsen har orienteret om it i hjemmeplejen., og Betina orienterede
Ældrerådet. Det handler om en løsning af nøgleproblemet ude hos borgerne, der
nu skal løses via it.
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Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen.
Indkøbsbussen har fået ny leder, da Edith pga dårligt helbred har sagt fra.
- Aktivitetscentret.
Aktivitetscentret holder 20 års fødselsdag den 10. oktober 2014.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Fordeling af opgaver ved Plenarmøde den 9. september 2014
Der blev omdelt oversigt over opgaver, der blev taget til efterretning. Ældrerådet
møder kl. 09.00.
- Indstilling til Sundhedsprisen 2014. Flemming orienterede om forudsætningerne
for at indstilling. Grete og Birthe skriver en indstilling. Frist 15. september 2014.
- Forslag fra Christian Thode om anskaffelse af nyt regnskabssystem.
Christian gennemgik de forskellige muligheder, og det blev besluttet at anskaffe
det omtalte.
- Situationen vedrørende Ældrerådets domicil, Huset
Der forelå intet nyt på nuværende tidspunkt..
- Ældrerådets medvirken i Kultur- og Fritidsmessen den 25. oktober 2014.
Det blev besluttet, at et lille udvalg fra Ældrerådet og Det Frivillige skulle aftale,
hvilke materialer der skulle bruges, og hvordan opbygningen skulle være. Fra
Ælderådet deltager Flemming og Birthe, og fra De Frivillige deltager Peter plus en
mere, der aftales på deres bestyrelsesmøde torsdag.

Pkt. 7

Information.
- Ældrerådet orienterer. Bladet går i tryk næste uge, og forventes at udkomme ugen
efter.
- Drøftelse af forslag om Ældrerådet på Facebook. Der var enighed om, at det var en
god måde at orientere om Ældrerådets aktiviteter.
Birthe og Tommy Gjøl påtager sig opgaven..

Pkt. 8

Økonomi.
- Orientering ved kasserer.
Intet nyt på nuværende.

Pkt. 9

Høringer
- HØ 16/2014, Projekt 4008, Kommunal genoptræning m.v.
- HØ 17/2014, Budget 2015, Budget i balance.
- HØ 18/2014, Økologi og kvalitetsløft inden for Ældre- og Handicapområdet.
- HØ 19/2014, Pejlemærker og fokusområder i Sundhedspolitik 2015 – 2018.
- HØ 20/2014, Løft af ældreområdet – forslag til puljeansøgning 2015.
Alle høringssvarene blev godkendt.

Pkt. 10

Eventuelt.
Der forelå intet.

