HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

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

Referat fra møde den 29. januar 2014.
Referatet godkendt.

Pkt. 2

Postliste, vedlagt dagsordenen
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden.
- 2. marts 2014 kl. 14.00, Caféeftermiddag.
- 6. marts 2014 kl. 13.00, Møde i styregruppen vedr. ældrepolitik.
Følges op med hensyn til udvalgets behandling af det endelige udkast den 3.
marts samt layout.
- 6. marts 2014 kl. 18.30, Netværksmøde Vestegnens kulturuge. Flemming.
- 11. marts 2014 kl. 14.00, Forårsfest i Medborgersalen.
- 12. marts 2014 kl. 9.00, Regionsældrerådsmøde, Grete og Flemming deltager.
- 19. marts 2014 kl. 9.00, Vestegnstræf i Ishøj. 3 deltagere. Peter. Flemming, Grete
- 24. marts 2014 kl. 10.00, Prøveskovtur.
- 1. april 2014 kl. 14.00, Movias oplæg i Huset vedr. rejsekort. Arrangør Avedøre
lokalråd.
- 2. april 2014 kl. 10.00, Billetsalg til skovture i Medborgerhuset.
28. april kl. 11 Guidemøde
- Indkaldelse til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 28. april 2014.
- Danske Ældreråds mail af 10. februar 2014, Ældrerådenes Hæderspris.
- Kultur- og Fritidsmesse lørdag den 25. oktober 2013. Tilmelding inden 1. juni.
- Beboerhuset Baunevangen. Anker har været i kontakt med formanden.
- Benyttelse af varmtvands bassin i Avedøre Svømmehal. Flemming orienterede.
- Besøg af kommunaldirektøren. Det blev drøftet, hvornår det kan finde sted.

Pkt. 4

Meddelelser fra social- og velfærdskonsulenten.
- Sommerudflugter 2014.
Billetter er trykt, og der er kontakt med plejehjemmene. Udkast til guide ligger
klar til prøveturen.
- Andre meddelelser.
Betina skriver en artikel om digital postkasse.

Pkt. 5

Orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og Det frivillige Ældrearbejde.
- Aktivitetscentret.. Lokalråd Nord havde møde i Aktivitetscentret om
hjemmehjælpen.Mødet var godt besøgt.
- De frivillige har haft nogle problemer med busselskabet med Indkøbsbussen. Der
er mange forsinkelser.

HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Pkt. 6

Ældrerådsvalg.
- Gennemgang af administration og afvikling af ældrerådsvalg ved Ældrerådets
sekretær og social- og velfærdskonsulenten. Betina udarbejder oplæg til det nye
Ældreråd til det konstituerende møde.
Det blev drøftet, hvordan der skabes mere interesse for valget. Der havde kun
været 21 personer sammenlagt på de fire orienteringsmøder.

Pkt. 7

Huset.
- Demenskoordinators brug af Huset. Datoerne er nu sat på lokaleoversigten.
- Fastsættelse af evt. kontaktmøde, møde mellem DFÆ og ÆR. Tommy har
valgt at stoppe med det frivillige arbejde som ”vicevært”, og der skal findes en ny.

Pkt. 8.

Information.
- Ældrerådet orienterer. Det seneste nummer havde fået ny layout på forsiden.
Næste nummer er planlagt til at udkomme den første uge i maj, hvor der bl.a. vil
blive offentliggjort en oversigt over det nye ældreråd.

Pkt. 9.

Høringssvar.
- Høringssvar nr. 01/2014, Sundhedspulje 2014.
- Høringssvar nr. 02/2014, Hjemmehjælpskommissionen.
- Høringssvar nr. 03/2014, Pulje til løft af ældreområdet.
- Høringssvar nr. 04/2014, Tilsynsrapporter for uanmeldte tilsyn 2013.
- Høringssvar nr. 05/2014, Udkast til Ældrepolitik
Alle høringssvar blev godkendt..

Pkt. 11.

Økonomi.
- Budget og regnskab.
Anker gennemgik økonomi og regnskab pr. d.d. Der skal udarbejdes regnskab
pr. 1. april 2014, hvor det nuværende ældreråds valgperiode udløber.

Pkt. 12.

Eventuelt.
Bent nævnte en artikel i Avisen.dk om SOSU uddannelsen i forbindelse med den nye
erhvervsskoleuddannelse. Det fremgår, at voksenelever får et kortere forløb. Der var
enighed om at sætte det på dagsordenen til det førstkommende møde med
forvaltningen.

