HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets konstituerende møde fredag den 2. maj 2014
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Christian Thode, Jørgen Nygaard, Inge-Lise Rasmussen,
Birthe Mingon (referent), Grete Hagedorn, Peter Lougart, Betina Engelhardt Rasmussen.
Betina orienterede om, at hun som kommunens repræsentant stod for valg af formand, og at
formanden herefter overtog mødeledelsen. Betina havde aftalt med Birthe, at hun som fungerende
sekretær tog referat af mødet.
Pkt. 1 Valg af formand
Der blev stillet forslag om Flemming Cramer Larsen. Der var ikke andre kandidater. Flemming var
valgt og overtog mødeledelsen.
Pkt. 2 Valg af næstformand.
Der blev stillet forslag om Grete Hagedorn. Der var ikke andre forslag, og Grete var valgt.
Pkt. 3 Valg af sekretær
Der blev stillet forslag om Birthe Mingon. Der var ikke andre forslag, og Birthe var valgt.
Pkt.4 Valg af kasserer
Der blev stillet forslag om Christian Thode. Der var ikke andre forslag, og Christian var valgt.
Pkt. 5 Tillidsposter
Medlemmer af regionsældrerådet (2 personer). Det har hidtil været formand og næstformand, og der
blev stillet forslag om, at det fortsat skulle være de to. Der var ikke andre forslag, og det blev
godkendt.
Medlemmer af Brugerrådet i Aktivitetscentret (1 medlem og 1 suppleant).
Der blev stillet forslag om Birthe Mingon. Der var ikke andre forslag, og Birthe valgt med Anker
Hugger som suppleant..
Medlemmer og suppleanter til Hvidovres plejecentre.
Flemming foreslog, at man udpegede til alle fem plejecentre samlet. Så posterne blev fordelt
mellem Ældrerådets medlemmer, så alle får en post, idet der tages hensyn til lokalområde og
tidligere poster, ligesom der kunne suppleres med lokalrådsmedlemmer. Flemming oplyste, at både
medlem og suppleant deltog i alle møder.
Flemming kom med et forslag til drøftelse.
Krogstenshave

Grete Hagedorn, suppl. Lillian Sterup

Svendebjerghave

Flemming Cramer Larsen suppl. Inge Søby

Søvangsgården

Jørgen Nygaard, suppl. Karen Torp

Strandmarkshave

Inge-Lise Rasmussen, suppl. Christian Thode
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Peter Lougart, suppl. Karen-Margrethe Blichfeldt.

Forslaget blev drøftet, og alle tilsluttede sig forslaget, der blev godkendt.
Der skulle udpeges et bestyrelsesmedlem til Søvangsgården. Flemming blev foreslået og valgt.
Derefter skulle der udpeges medlemmer til Ældrerådets faste udvalg, trafikudvalget og
informationsudvalget.
De nuværende medlemmer, der gerne vil fortsætte er:
Trafikudvalget

Anker Hugger, Peter Lougart, Ole Willumsen, Bent Aarrebo Pedersen,

Christian Thode og Jørgen Nørgaard tilmeldte sig. De nævnte blev valgt.

Informationsudvalget (også redaktionen)
Birthe Mingon, Flemming Cramer-Larsen, Poul Petersen,
Ole Willumsen, Tommy Gjøl
Udvalget blev genvalgt.
Her udover meldte Christian Thode sig som medhjælp til at opdatere hjemmesiden, og det blev
godkendt.
Der skal udpeges en redaktør. Birthe Mingon blev foreslået og valgt.
Vi har hidtil brugt at udpege en kontaktperson til de lokalråd, der ikke har et Ældrerådsmedlem.
Det drejer sig denne gang om både Nord og Avedøre.
Avedøre vil gerne fortsætte samarbejdet med Peter Lougart, der har været med i sidste periode, og
det blev godkendt.
Til lokalrådet i Nord blev Birthe Mingon foreslået og valgt.
Pkt. 6 Forretningsorden
Der foreligger to ændringsforslag
Stk. 2 udgår valg til klageråd, da det ikke eksisterer mere. Det blev taget til efterretning.
§ 3. Her skal ældrerådet fastlægge ugedag for møderne. Det blev besluttet, at møderne holdes den
sidste onsdag i måneden.
§ 8 En redaktionel rettelse. Denne bestemmelse er fastlagt ved lov og er ikke aftalestof. Det blev
taget til efterretning.
Flemming oplyste vedr. § 7, at der ligger en aftale med forvaltningen om, at det kun er formanden,
der har kontakten til forvaltningen. Formanden er Ældrerådets kontaktperson, og alle informationer
går via ham. Sekretæren kan videresende oplysninger til orientering.
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Flemming foreslog, at beslutningen om årsberetning § 10 udgår, da Betina deltager i alle møder, og
modtager referater. Betina foreslog, at punktet om regnskab overføres til § 9.
Christian foreslog, at § 11 ændres til, at ændringer sker med almindelig stemmeflertal.
Med de bemærkninger blev forretningsordenen godkendt.
Pkt. 6a I fortsættelse af forretningsordenen har Ældrerådet fastlagt de udsendte økonomiske
retningslinjer.
Flemming foreslog, at ændre ordet ”telefontilskud” til ”kontorhold”, da det er mere korrekt, herefter
blev de økonomiske retningslinjer godkendt.
Der var også udsendt det nugældende gaveregulativ, som blev godkendt.
Pkt. 6 b Regulativ for lokalråd. Der er en speciel Hvidovreordning med fire lokalråd. Det blev
besluttet at fortsætte med denne ordning på de nævnte betingelser.
Pkt. 7 Eventuelt
Flemming gennemgik det udsendte bilag med datoer for aftalte møder.
Birthe orienterede om, at Ældrerådets blad er i trykken og leveres til uddeling i den kommende uge.
Vagtplan for maj/juni
15. maj Birthe
19. juni Grete og Jørgen
På mødet i juni aftales vagter for efteråret.

