HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 25. februar 2015 kl. 10.00.
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Inge-Lise Rasmussen, Betina
Engelhardt Rasmussen, Birthe Mingon (ref.)
Afbud Christian Thode, Jørgen Nygaard.
Pkt. 1

Referat fra ældrerådsmødet den 28. januar 2015.
Godkendt

Pkt. 2

Orientering ved formanden.
- Postliste vedlagt dagsordenen, taget til efterretning
- Indgående mails fra Danske Ældreråd
Flemming orienterede om det kommende valg til Danske Ældreråd
- Grete, Birthe og Flemming deltager 4. marts i temadag om kvalitetsstandarder og
den efterfølgende valghandling.
- Ansøgning om midler fra Sundhedspuljen 2015
- Dialogmøde med ”Forvaltningerne” den 29. maj 2015.
- Møde med Kontaktudvalget den 2. marts 2015, punkterne på dagsordenen blev
fordelt.

Pkt. 3

Meddelelser fra social- og velfærdskonsulenten.
- Sommerudflugter. Der er prøveskovtur den 26. februar.
Betina orienterede om, at Lars Høimark har sagt op pr. 1. august.
Betina omdelte Sundhedscentrets nye brochure Sammen om Sundhed.

Pkt. 4

Gensidig orientering.
- Ældresammenslutninger,Vestegnens ældreråd.
Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd og indkøbsbussen.
Krogstenshave har nu besluttet, at der skal være 6 faste mødedatoer.
Regionsældrerådsmøde den 11. marts. Flemming og Grete deltager.
Frivillig fredag den 25. september.
Frivillighedsugen er den 21.-25. september
- Aktivitetscentret..
- Det Frivillige Ældrearbejde. Peter orienterede om forløbet af billetsalget til
forårsfesten.

Pkt. 5

Huset
- Der nedsættes et lille udvalg, der skal udarbejde en oversigt over behovet af
diverse artikler til det daglige brug.
På næste møde drøftes hvem der skal være indkøbsansvarlig.

Pkt. 6

Aktiviteter.
Drøftelse af
- Vestegnstræf i 2015. Foråret 2015 står Brøndby for mødet, og i efteråret Dragør.
Tilrettelæggelse af Plenarmøde den 22. april 2015. Der blev drøftet forskellige
emner. Der var enighed om, at det skulle være en temadag om hjemmeplejen.
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Tilrettelæggelse af Ældreliv Hvidovre. Mulige datoer 19., 24., 26. og 27. marts
Der var enighed om at det skal være den 24. marts

Pkt. 7

Information.
-Orientering fra Informationsudvalget. Der blev orienteret om artikler til næste nr. og
arbejdet med at skaffe annoncører.

Pkt. 8

Høringer.
- HØ 06/2015 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp.
Det blev godkendt.

.
Pkt. 9

Eventuelt
Der forelå intet.

