HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådsmøde d. 28. september 2016 kl. 10.00 i HUSET
Sted: HUSET, Hvidivrevej 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.
 29. september, møde med direktøren for Børne og Velfærd, Grete og Birthe deltog
 06. oktober. Møde med lokalrådene, 22 deltog.
 10. oktober, Danske Ældreråds temamøde, Allerød om Ældrerådsvalg. Birthe, Grete,
Christian, Inge-Lise, Peter, Margit og Betina deltog. Deltagerne fik en række gode
informationer og relevant materiale med fra mødet.
 11. oktober, møde om Demensvenner, Risbjerg Lokalråd. 25 deltog.
 11. oktober, Møde for nye pensionister, Frihedens Idrætscenter. Mødet var det første i en ny
møderække, der erstatter de tidligere møder for nye pensionister, der blev afskaffet, da
Udbetaling Danmark overtog pensionsudbetalingerne.
 13. oktober, møde med repræsentanter for pensionistforeningerne, Huset. 25 deltog. Der
blev bl.a. drøftet det voksende problem med demente og muligheden for at bevare demente
medlemmer i det sociale samvær.
Pkt. 3 Orientering fra Kommunen v/Betina
 Susanne Samuelsen, ny chef for Handicap og Psykiatri er startet. Voksenrådgivningen,
herunder pension, hører under denne afdeling. Sundhed og Ældre hedder den anden afdeling
pr. 1.10.2016.
 Frivillig Fredag er vel overstået og der afholdes evalueringsmøde sidst i november måned.
Der afholdes ikke Frivillig Fredag i 2017, da der her afholdes den store kultur og
fritidsmesse.
 Skovtursudvalget kører på anden inspektionsrunde d. 27. oktober.
Pkt. 4 Gensidig orientering
 Ældresammenslutninger:
- Regionsældrerådet holder møde i november.


Lokalråd:
- Der har været møde i Strandmark lokalråd. Der afholdes julemøde d. 1.12.2016 om
eftermiddagen. Der afholdes Demensven ultimo januar - primo februar 2017.



Trafikudvalget:
- Der er møde med KMV d. 24.november, så der afholdes møde i udvalget primo
november.




Aktivitetscentret:
Der var Generalforsamling d. 24. oktober, her blev nyt Brugerråd valgt. Vedtægterne blev
ændret ved afstemning, så det fremover er muligt at lade sig opstille på selve
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generalforsamlingen. Vedtægterne skal efterfølgende godkendes politisk. NB workshoppen
om demens er flyttet til kommende aktiviteter, da det ikke omhandler Aktivitetscentret
specifikt
Frivillige Ældre:
- Vaccinationerne er vel overstået. Der er foretaget i alt 1288 vaccinationer i 2016. Det er
en lille stigning siden sidste år, men stadig en nedgang i forhold til tidligere år. Der
kommer færre kronikere end tidligere til vaccinationerne.
Pkt. 5 Kommende aktiviteter
 31. oktober, Møde med Nord Advertising i Huset, alle deltager.
 02. november, Møde med kommende pensionister, Dybenskærhave, Grete og Margit
deltager.
 03. november, Ældreliv Hvidovre, Aktivitetscentret, Birthe deltager
 08. november, Ældrerådets møde med Social- og Sundhedsudvalget. Punkter til
dagsordenen skal fremsendes senest søndag den 30.10.
 09. november, Danske Ældreråds Temamøde, ”Er det helt skævt?”, Birthe og Peter deltager
 15. november Demensven møde, Avedøre Lokalråd.
 17. november, Møde med kommende pensionister, Birthe, Grete og Margit deltager.
 23. november, Ældreliv Hvidovre. Temamøde i Medborgersalen med Lotte Heise.
Ældrerådet og Det Frivillige Ældrearbejde deltager med standpladser. Ældrerådet deltager
som hjælpere ved arrangementet.
 24. november, møde med Kultur, Vækst og Miljø.
 29. november, Regionsældreråd, Birthe og Grete deltager.
 29. november, Evalueringsmøde vedr. møderække for kommende pensionister. Birthe, Grete
og Margit deltager.
 30. november, Ældreliv Hvidovre, Aktivitetscentret. Birthe deltager.
 Ældrerådets næste møde flyttes fra d. 30. november til d. 28. november.
 Der arbejdes med planlægning af en workshop, der skal være med til at udarbejde en
handlingsplan for indsatsen på demensområdet i Hvidovre.
Pkt. 6 Informationsudvalget
 Deadline på indlæg til næste nr. af Ældrerådet orienterer er d. 10. januar 2017.
Det kommende Ældrerådsvalg skal beskrives.
Pkt. 7 Ældrerådsvalg
 Der er udarbejdet en overordnet procesplan og der skal nedsættes valgudvalg.
 Ældrerådets repræsentanter til valgudvalget er udpeget til at være Birthe, Grete og Jørgen.
 Det blev vedtaget, at der skal et kandidatpræsentationsmøde mere ind i den foreløbige
procesplan, gerne i Lille Friheden.
 Det blev vedtaget, at der fremadrettet er et fast punkt på dagsordenen omhandlende
ældrerådsvalget.
Pkt. 8 Økonomi
 Kassereren orienterede om status på rådets driftsmidler.
Pkt. 9 Høringssvar
 Udsendelse af høringssvar er overgået til staben i Børn og Velfærd, som fremadrettet varsler
og udsender høringssager til Ældreråd og Handicapråd.
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Pkt. 10 Eventuelt.
Torsdagsvagter blev fordelt for november og januar:
3.november 2016: Grete
17. november 2016: Christian
5. januar 2017: Margit
19. januar 2017: Jørgen

