HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 28.11.2016 kl. 10.00
Sted: HUSET, Hvidovrevej 253B, 2650 Hvidovre
Tilstede: Birthe Mingon (ÆR), Grete Hagedorn (ÆR), Jørgen Nygaard (ÆR), Inge-Lise Rasmussen
(ÆR), Peter Lougart (ÆR), Christian Thode (ÆR), Margit Dam (ÆR), Betina E. Rasmussen (BV).
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
 31. oktober, møde med nord advertising i Huset, alle deltog.
 02. november, Møde med kommende pensionister, Dybenskærhave, Grete og Margit deltog.
Der var enighed om, at der skulle ændres lidt på tidsplanen, så Ældrerådet fik mere tid.
 03. november, Ældreliv Hvidovre, Birthe deltog.
 08. november, Møde med Direktøren for Børn og Velfærd, Birthe og Grete deltog.
 08. november, Ældrerådets møde med Social- og Sundhedsudvalget.
Det var et konstruktivt møde, hvor der bl.a. blev drøftet emnet Demens.
 09. november, Danske Ældreråds temamøde, ”Er det helt skævt?”, Birthe og Peter deltog
På mødet blev der bl.a. drøftet ulighederne i den ældre befolkning.
 15. november, Demensvenmøde, Avedøre
 23. november, Temamøde ”Fællesskaber og det gode ældreliv.
 24. november, Dialogmøde med Kultur, Vækst og Miljø
Handicaprådet rejste spørgsmålet om yderligere et møde om året. Det drøftes på næste
møde.
Pkt. 3 Orientering fra Kommunen v/Betina
 Skovturene er stadig i forhandlingsfasen, men det forventes at aftalen falder på plads inden
årets udgang.
Pkt. 4 Gensidig orientering
 Regionsældrerådet:
Næste møde er aflyst, og der er endnu ikke fundet ny dato.
 Vestegnens Ældreråd:
Der er vedtaget en fast rækkefølge for værtsskabet, det er Ballerup der holder det næste træf.
 Lokalråd: Høje Tåstrup skal efter planen holde mødet i efteråret, men har bedt sig fritaget,
da der er valg til Ælderådet.
Strandmarken lokalråd holder julebanko d. 1. december 2016.
Strandmarken lokalråd holder ’demensven’ d. 7. februar 2017.
 Aktivitetscentret:
Der er brugerrådsmøde d. 5. december. Det er første møde med det nyvalgte brugerråd.
 Frivillige Ældre: Der er indgået samarbejde med Strandmarkshave om et samlet
afdansningsbal med erindringsdans.
 Bruger- og pårørenderåd:
Strandmarkshave bruger og pårørenderåd har holdt møde. Der har været loppemøde, det var
en succes. Stimulistuen står færdig.
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Krogstenshave bruger- og pårørenderåd har holdt møde. Der har været prøvesmagning på
julefrokosten, det var udsøgt. Pyntegrønt er sparet væk, det er dog stadig muligt at få slat til
sin mad.
Svendebjerghave bruger- og pårørenderåd har holdt møde, det har været svært at rekruttere
sygeplejersker.
Pkt. 5 Kommende aktiviteter
 29. november, Evalueringsmøde vedr. møderække for kommende pensionister.
 01. december, Julehygge, Lokalråd Strandmark, Strandmarkshave.
 06. december, Kontaktudvalget, Børn og Velfærd og Ældrerådet.
 07. december, Ældreliv Hvidovre, Aktivitetscentret
 13. december, Møde med direktøren for Børn og Velfærd
Pkt. 6 Informationsudvalget
 Deadline til næste nr. er d. 10. januar 2017, materiale sendes på mail til Birthe.
 Valgmateriale; der blev drøftet forskellige muligheder for kampagnemateriale.
Pkt. 7 Ældrerådsvalg
 Nyt fra Valgudvalget. Der har været møde med kommunalvalgudvalget. En klar
opgavefordeling er fastlagt. Der skal laves en A3 plakat med navne og billeder, af
kandidaterne. Brevstemmer starter 10. oktober.
 Køreplan frem til valget blev drøftet.
 Fastsættelse af datoer for orienteringsmøder:
Risbjerg lokalråd holder orienteringsmøde d. 14. juni 2017
Strandmarkens lokalråd holder orienteringsmøde d. 24. august 2017 kl. 14.00-16.00
Avedøre Lokalråd og Lokalråd Nord skal også afholde orienteringsmøder, datoer skal
fastlægges.
Pkt. 8 Økonomi
 Kassereren orienterede om status på driftsmidlerne.
Pkt. 9 Høringssvar
 Høringssvar nr. 25 Helhedsplan for Hvidovre Bymidte.
Pkt. 10 Eventuelt.
 Margit holder ferie fra 31.1.2017 til 22.2.2017
 Forbrugergruppen Vest låner HUSET til deres næste generalforsamling.

