HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 26. november 2014 kl. 9.30.
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 møderne den 29. oktober og 10. november 2014.
Godkendt

Pkt. 2

Orientering ved formanden.
- Postliste vedlagt dagsordenen, taget til efterretning.
- Dialogmøde den 26. november med Teknisk Forvaltning m. fl.
- Møde den 24. november med Social- og Sundhedsudvalget.
- Invitation den 26. november til arrangementet ”Liv i bymidten – her og nu og i
fremtiden”. Flemming og Birthe deltager.
- Borgermøde den 9. december kl. 16 – 18 i Frihedens Idrætscenter om den
kommende pårørendepolitik. Ældrerådet er inviteret.
- Henvendelse fra en repræsentant fra Moskeen i Avedøre.
Flemming orienterede om møde med en repræsentant.
- Der er modtaget et foreløbigt svar vedrørende Danske Ældreråds digitale
undersøgelse.
- Trafikudvalget har holdt konstituerende møde, og Jørgen Nygaard er valgt som
formand.

Pkt. 3

Meddelelser fra social- og velfærdskonsulenten.
- Sommerudflugter. Betina orienterede om de foreløbige forhandlinger.
- Samarbejdsaftalen med Hvidovre Kommune. Der har været møde i
arbejdsudvalget, der har aftalt små justeringer, men det videre arbejde afventer
mødet med Teknik- og Miljøudvalget.

Pkt. 4

Gensidig orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet har møde 3. december, hvor
- Flemming og Grete deltager. og Vestegnens ældreråd. Flemming orienterede om
status.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen. Strandmark
Lokalråd har julearrangement den 3. december kl. 14.30. Krogstenshave har
julemarked søndag den 30. november.
- Aktivitetscentret. Der arbejdes med evt. at købe en minibus.

Pkt. 5

Aktiviteter.
- Aflæggelse af besøg i Centralkøkkenet i januar 2015.
Der aftales et besøg i begyndelsen af januar. Forslag den 7., 14. eller 22. januar.
- Arrangementer i anledning af Julen. Der er julestue den 16. december i Huset.
- Besøg hos Berendsen, vaskeservice i Tåstrup. Der aftales besøg i begyndelsen af
det nye år.
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Pkt. 6

Information.
- Orientering fra Informationsudvalget.
Der er nedsat et lille annonceudvalg, der arbejder for at få flere annoncer i bladet.

Pkt. 7

Økonomi.
- Orientering ved kasserer.
Christian gennemgik regnskabet, og havde udarbejdet et forslag til budget. Det
fremlagte blev gennemgået, og det blev besluttet, at Flemming, Christian, Peter og
Birthe sætter sig sammen og gennemgår mulighederne for evt. besparelser.

Pkt. 8

Høringer.
- HØ 27/2014, Ældreliv i Hvidovre – Ny indsats under ældrepuljen 2015.
- HØ 28/2014, Sundheds- og Forebyggelsespolitik.
HØ 29/2014, Tilsyn på plejeboliger 2014.
Svarene blev godkendt, og der blev aftalt en ændret procedure for høringssvarene
vedrørende tilsyn på plejeboliger.

Pkt. 9

Eventuelt
Et indlæg i Hvidovre Avis om problemer med at få en ældre borger omfattet af
hjemmepleje mv. blev drøftet, og Betina fik den med tilbage for en orientering.

