HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 29. april 2015 kl. 10.00.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Christian Thode, Jørgen Nygaard, Inge-Lise
Rasmussen, Peter Lougart, Betina Engelhardt Rasmussen (kun pkt. 1, 2 og 3) Birthe Mingon (ref.)
Pkt. 1

Referat fra ældrerådsmødet den 25. marts 2015.
Godkendt.

Pkt. 2

Orientering ved formanden.
- Postliste vedlagt dagsorden.
Taget til efterretning.
- Dialogmøde med KTMA-Forvaltningerne den 29. maj 2015.
Der blev drøftet punkter til dagsordenen, Jørgen samler op i Trafikudvalget.
- Invitation fra Astrid Krag om deltagelse til konference 1. juni om fremtidens
ældrepleje og seniorpolitik. Vi deltager ikke på grund af skovtur.
- Buslinje 132, flere afgange i dagtimerne.
Peter orienterede fra presseturen.
- Møde den 28. april med repræsentanter fra Ældresagen om forslag til
dialogmøder. Flemming orienterede om forløbet af mødet.
- Tilsynsrapport fra Strandmarkshave er modtaget.

Pkt. 3

Meddelelser fra social- og velfærdskonsulenten.
- Sommerudflugter.
Betina orienterede om status for turene. Der er stort set udsolgt.

Pkt. 4

Gensidig orientering.
- Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen.
Søvangsgården er i gang med ombygningen og ændring af struktur i forbindelse
med konvertering af beskyttede boliger til plejeboliger.
- Aktivitetscentret. Brugerrådet har besluttet at tage på besøg i Albertslund for
inspiration.
- Frivillige Ældre. Der er bestyrelsesmøde torsdag den 30. april 2015

Pkt. 5

Aktiviteter.
- Fællesmøde om rehabilitering i hjemmeplejen.
Formålet med mødet var, at der blev givet en bred orientering om emnet.
Repræsentanterne fra forvaltningen gav en god redegørelse.
- Vestegnstræf i efteråret 2015.
Hvidovre Ældreråd står for arrangementet i efteråret.
Det blev aftalt, at arrangere mødet den 6. oktober 2015. Forslag til emne blev
drøftet.

Pkt. 6

Information.
- Orientering fra Informationsudvalget.
Næste nummer af bladet blev drøftet herunder annoncer.
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Pkt. 7

Økonomi.
- Orientering ved kasserer.
Kassereren orienterede om status.

Pkt. 8

Huset.
- Skiltning m.m. Der blev drøftet problematikken om p-pladser bag Huset.
Flemming kontakter teknisk forvaltning vedr. kontrakt. Birthe kontakter Fenger
med henblik på en snak om p-pladserne.

Pkt. 9

Høringer.
- 07/2015, Ændring af behandling i omsorgstandplejen.
- 08/2015, Kys Livet.
- 09/2015, Klippekortsmodellen.
Svarene er godkendt.
- Budget 2016
- Varslede høringssager:
10/2015Implementering af forløbsprogram for lænde/ryg og udvidelse af
forløbsprogram for KOL og kræft.
11/2015 Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje – 2015.
Svarene er godkendt.

Pkt. 10

Eventuelt

Jørgen ferie 21—28. maj

