HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 28. maj 2014 kl. 10.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Christian Thode, Inge-Lise Rasmussen,
Peter Lougart, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Afbud fra Jørgen Nygaard
Pkt. 1

Referat fra møde den 2. maj 2014.
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 28. maj 2014 kl. 15.00, Implementering af den nye ældrepolitik.
- 13. juni 2014 kl. 10.00, Møde med Kontaktudvalget. Flemming efterlyste punkter
til dagsordenen. Høringsprocesssen tages op.
- 18. juni 2014 kl. 10.00, Regionsældreråd, Flemming og Grete deltager.
- 23. juni 2014 kl. 10.30, Dialogmøde med Teknisk Forvaltning.
- 23. juni 2014 kl. 15.00, Møde med Social- og Sundhedsudvalget. Flemming
efterlyste punkter til dagsordenen. Høringsprocesen tages op.
- 4. august 2014 kl. 15.00, Budgetmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
- 27. august 2014 kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- 15. september 2014 kl. 14.00, Møde med Kontaktudvalget.
- 24. september 2014, kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- 25. oktober 2014 kl. 10.00 – 17.00, Kultur- og Fritidsmesse i Avedøre.
- Orienteringer fra Borgerservice.
- Orientering om aktiviteter i Hvidovre Kommune på it-området. Kommunens
hotlinetelefonnummer noteres hos kontorvagterne.

Pkt. 4

Meddelelser fra social- og velfærdskonsulenten.
- Sommerudflugter 2014. Turene kører efter planen, og der er stor tilfredshed.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen.
Flemming orienterede om bestyrelsesmøde Søvansgården og brugerrådsmøde på
Svendebjerghave. Grete har været på Krogstenshave med nyt bruger/pårørenderåd. Strandmarkshave har haft problemer med regning for tv fra DAB
spørgsmålet blev drøftet i bruger-/pårørenderådet. Dybenskærhave har også fået
nyt råd.
- Aktivitetscentret. Der arbejdes med planlægning af aktiviteter i efteråret, og der
har været en gennemgang af budget.

Pkt. 6

Beslutninger.
- Forslag fra Christian Thode til ændring af navnet for Hvidovre Ældreråd til
Hvidovre Seniorråd. Forslaget drøftes i forbindelse med en gennemgang af
samarbejdsaftalen. Det drøftes på mødet i oktober.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD
-

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Fastsættelse af datoer for aktiviteter efteråret 2014.
Plenarmøde afholdes den 9. september kl. 10.
Møde med pensionistforeningerne holdes den 21. oktober kl. 10.
Peter står for kursus i hjertestarteren i september.

Pkt. 7

Huset.
- Ny vicevært. Opgaverne blev gennemgået, og der var enighed om, at de var alles
ansvar, og enkelte opgaver blev fordelt.

Pkt. 8

Information.
- Ældrerådet orienterer. Lokalrådene udarbejder en oversigt over, hvor de uddeler
bladene, så vi får en samlet oversigt over uddelingen.

Pkt. 9.

Økonomi.
- Orientering og status ved kasserer. Christian uddelte oversigt over likviditet og
gennemgik den.
Det har været en vanskelig proces at få bankgodkendelse på grund af de nye
regler.
Kassereren gennemgik bankforbindelse og regnskabsføring, og oplægget blev
godkendt. Likviditetsoversigt forelægges Ældrerådet en gang i kvartal.

Pkt. 10

Høringssager
Flemming gennemgik de fremsendte høringssager og forløbet med høringen.
Der er svaret på tre af dem
Nr. 9 Ændring og forbedringskonto for Ældre- og handicapområdet.
Nr.10 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp.
Nr.11. Kvalitetsstandarder for Ældreområdet.

De tre høringssvar blev godkendt.
De resterende fire sager fremsendes eftrfølgende.
Pkt. 11

Eventuelt.
Der forelå intet under dette punkt.

