HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 29. april 2014 kl. 9.00
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Anker Hugger, Bent Aarrebo Pedersen,
Inge-Lise Rasmussen, Peter Lougart, Betina Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (referent)
Flemming startede mødet med at takke Anker og Bent for deres arbejde i Ældrerådet og overrakte
en gave til hver af dem.
Pkt. 1

Referat fra møde den 26. marts 2014.
Godkendt

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsorden.
Taget til efterretning

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- Kultur- og Fritidsmesse lørdag den 25. oktober 2013. Tilmelding inden 1. juni.
Ældrerådet tilmeldes.
- Invitation ”Den kollektive trafik” 28. maj i Ishøj, tilmelding senest 20. maj. Der er
individuel tilmelding.
- Temamøde om den nye ældrepolitik den 28. maj kl. 15 på Dybenskærhave.
Flemming tilmelder efter det konstituerende møde.

Pkt. 4

Meddelelser fra social- og velfærdskonsulenten.
- Sommerudflugter 2014. Betina oplyste om status.
- Andre meddelelser.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen.
Svendebjerghave har møde hver anden måned.
Lokalråd Nord har aftalt, at alle medlemmer fortsætter i den nye periode.
- Aktivitetscentret. Anker gav en status for arbejdet i Brugerrådet. Der har været
åbent hus arrangementer, og det har givet lidt flere brugere.
Peter orienterede om indkøbsbussen.
Krogstenshave har valg til bruger-/pårørenderåd tirsdag den 29. april. Grete har
efterlyst en mødeplan, da der kun holdes få møder.
Anker orienterede om forløbet med en rampe ved beboerhuset Baunevangen, og
der var enighed om, at lokalrådet Nord arbejder videre med sagen.

Pkt. 6

Ældrerådsvalg.
Det blev konkluderet, at det havde været en fordel med brevstemmevalg, idet
stemmeprocenten var blevet betydeligt højere.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Pkt. 7

Huset.
- Ny vicevært. Problemet blev drøftet, og der var enighed om, at der skal
udarbejdes en oversigt over opgaver.
- Fastsættelse af koordinationsmøde. Afventer svar fra eventuel ny vicevært.

Pkt. 8.

Information.
- Ældrerådet orienterer.
Bladet går i tryk i denne uge.

Pkt. 9.

Høringssvar.
- 07/2014, Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet.
- 08/2014, Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp.
Høringssvarene blev godkendt.

Pkt. 10.

Økonomi.
- Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 30. april 2014.
Anker uddelte opgørelsen til orientering.

Pkt. 11.

Eventuelt.
Både Anker og Bent takkede for den tid, de havde været med og ønskede det nye
Ældreråd god arbejdslyst.

