HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 29. juni 2016 kl. 10.00 i HUSET
Tilstede: Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Jørgen Nygaard, Inge-lise Rasmussen,
Christian Thode, Betina E. Rasmussen (referent).
Afbud: Margit Dam
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
 30. maj dialogmøde med KMV.
 03. juni om Temamøde Ældreliv Hvidovre, Birthe og Jørgen deltog. Næste temamøde
afholdes d. 23.11.2016 med Lotte Heise der ud fra et overordnet tema ’ensomhed’ fortæller
om næstekærlighed og medmenneskelighed. Det afholdes i Medborgersalen.
 03. juni Møde med Christine Brockdorff, Birthe og Jørgen deltog.
 08. juni Workshop i HUSET vedrørende udvikling af ny model for Forebyggende
Hjemmebesøg (Senior Samtaler). Ca. 400 har svaret på spørgeskemaerne, der blev uddelt på
skovturene, om forebyggende besøg.
 09. juni Instruktørkursus, Demensven, Birthe og Grete deltog.
Pkt. 3 Orientering fra Kommunen v/Betina
 Direktør for Børn og Velfærd, Christine Brochdorf, har opsagt sin stilling i Hvidovre
Kommune. Hun har fået job som Kommunaldirektør i Furesø Kommune. Der afholdes
afskedsreception for Christine torsdag d. 30. juni 2016 kl. 8.30-10.00 i kantinen på rådhuset.
 Der skal i forlængelse af den nye organisationsjustering slåes en stilling op som Handicap
og Psykiatrichef. Den forventes til besættelse 1.oktober 2016.
 Der er indkaldt til skovtursevaluering i planlægningsudvalget. Mødet holdes før
sommerferien, og der indkaldes til møde vedr. 2017 turene i starten af august.
 Værdighedspolitikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 21. juni 2016, og er nu
online på hvidovre.dk. Den trykte udgave er også udarbejdet, og kan hentes på biblioteker,
Aktivitetscenteret, Borgerservice og i Ældrerådets hus.
 Næste Ældrerådsvalg. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne, der
undersøger mulighederne for at afholde næste ældrerådsvalg samtidig med kommunalvalg
2017.
Pkt. 4 Gensidig orientering
 Lokalråd:
 Risbjerg afholder ’demensven’ i HUSET d. 11. oktober kl. 14.00.
 Strandmarken afholdte vellykket arrangement med rundvisning i Avedørelejren d. 21.
juni 2016. I uge 37 afholdes tur til Køge miniby.
 Trafikudvalget:
Der var møde med KMV d. 30. maj 2016. Næste møde bliver 21. november 2016.
 Aktivitetscentret:
- Aktivitetscenteret hører fremadrettet organisatorisk under Sundhedscenteret.
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 Frivillige Ældre:
 Skovturen er foreløbig flyttet til sidst i august.
Indkøbsbussen får ny køreplan i 2017. Indkøbsturen i juli erstattes med tilbud om en
større juleindkøbstur.
Der arbejdes på årets kommende vaccinationer.
Pkt. 5 Kommende aktiviteter
 27. juni Møde i Bymidteudvalget: Planerne for det videre arbejde er nu tilgængelig på
kommunens hjemmeside og facebook. Der er også udarbejdet en parkeringsanalyse.
 30. juni Skovtursudvalget, evalueringsmøde 30. juni 2016.
 04. august Møde om Forebyggende Hjemmebesøg, ny model drøftes i arbejdsgruppen.
 10. august Møde Forebyggende Hjemmebesøg, Layout
 15. august Budgetmøde SSU
 17. august, Risbjerg, info med kørelæreren om pensionist og færdselsregler
 22. august Bymidteudvalget.
 29. august, Formand/næstformandsmøde, Allerød, Grete og Peter deltager.
 01. september, Regionsældreråd, Grete og Margit deltager.
 14. september, Demensven, Aktivitetscentret, Birthe og Grethe deltager
 10. oktober, Danske Ældreråd, temamøde om Ældrerådsvalg i Allerød. Peter, Grete, Jørgen,
Inge-Lise, Christian, Margit, Birthe og Betina deltager.
 11. oktober, Risbjerg lokalråd, Demensven i Huset, Inge-lise, Birthe og Grete deltager.
 Efterårets plenarmøde med lokalrådene afholdes tirsdag d. 4. oktober 2016 kl. 10.00 i
HUSET.
 Efterårets møde med pensionistforeninger afholdes torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 10.00 i
HUSET.
 Møderække om demensven, alle ældrerådsmedlemmer deltager via deres lokalråd.
Pkt. 6 Informationsudvalget
 Drøftelse af oversigt over uddeling af Ældrerådet orienterer, herunder hvem, hvor mange og
hvor.
Pkt. 7 Økonomi
 Kassereren orienterede Ældrerådet om budgetstatus på driftsmidlerne.
Pkt. 8 Huset
 Udvendig vedligeholdelse, tilgængelighed.
Pkt. 9 Eventuelt.
 Peter orienterede om kommende seniorblad ’Seniorliv’ som FOF har indgået aftale med
Nord Advertising om. Ældrerådet kan få et par sider med i bladet til information om
relevante emner.
 Ældrerådet har modtaget Information om Trygfondens besøgshunde.

