HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 26. marts 2014 kl. 10.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Inge-Lise Rasmussen, Bent
Aarrebo Pedersen, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent).
Afbud: Anker Hugger
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. februar 2014.
Der blev gjort opmærksom på, at det blev besluttet på sidste møde, at kandidatlisten
skal være i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Referatet blev godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 24. marts 2014 kl. 10.00, Prøveskovtur. Turen forløb godt, alle aftaler er på plads.
- 26. marts 2014 kl. 10.00, Ældrerådsmøde.
- 27. marts 2014 kl. 10.00, Redaktionsmøde.
- 1. april 2014 kl. 14.00, Movias oplæg vedr. rejsekort. Arrangør Avedøre lokalråd.
- 2. april 2014 kl. 10.00, Billetsalg til skovture i Medborgerhuset.
- 23. april Borgmesterkontoret tæller stemmer vedr. valget.
- 28. april 2014 kl. 11, Guidemøde til sommerudflugter.
- 30. april 2014 kl. 10.00, Ældrerådsmøde, ændres til 29. april kl. 09.00.
- Kultur- og Fritidsmesse lørdag den 25. oktober 2014. Tilmelding inden 1. juni.
Flemming skriver en redegørelse, som kan forelægges det nye Ældreråd med
henblik på en beslutning om evt. deltagelse.
- Beboerhuset Baunevangen. Anker harover taget sagen.
- Ældrepuljen. Kommunens ansøgning er blevet godkendt.

Pkt. 4

Meddelelser fra social- og velfærdskonsulenten.
- Sommerudflugter 2014. Prøveskovturen er blevet afviklet tilfredsstillende.
- Andre meddelelser.
Betina orienterede om ældrerådsvalget, og Ældrerådet drøftede den valgvideo,
som Betina har optaget med kandidaterne.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og Indkøbsbussen.
- Aktivitetscentret.
Der har været møde i Ishøj, et spændende møde. Der havde været rundvisning i
det lokale aktivitetscenter, der rummede mange muligheder.
Regionsældrerådmøde den 12. marts. Region Hovedstadens har 21 nye
medlemmer.
Det blev besluttet at indstille til det nye ældreråd om at afholde et
orienteringsmøde med formanden for Regionens udvalg om kommunikationen
mellem hospitaler og kommuner mv.
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Pkt. 6

Ældrerådsvalg.
- Status i afvikling af ældrerådsvalg ved Ældrerådets sekretær og social- og
velfærdskonsulenten.
Det planlagte forløb går planmæssigt, kandidatmaterialet er afleveret til tryk.

Pkt. 7

Huset.
- Demenskoordinators brug af Huset.
Flemming har haft en drøftelse med demenskoordinator og der er truffet aftale om
møder. Møderne er markeret på oversigtstavlen.
-

Fastsættelse af koordinationsmøde.
Der er for tiden ingen vicevært. Der arbejdes med en løsning.

Pkt. 8.

Information.
- Ældrerådet orienterer
Næste nummer udkommer den første uge i maj, og der er redaktionsmøde den 27.
marts. Bladet bringer bl.a. resultatet af valget og billeder af samtlige 12
kandidater.

Pkt. 9.

Økonomi.
- Budget og regnskab.
Flemming orienterede om status i Ankers fravær.

Pkt. 10.

Eventuelt.

