HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 25. oktober 2017
Deltagere: Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Christian Thode, Jørgen Nygaard, IngeLise Rasmussen, Margit Dam og Betina E. Rasmussen (referent).
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 10.00
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
• 02. oktober Vaccination, Huset
• 02. oktober Bymidteudvalget, Første del sendes til arkitektkonkurrence. Birthe deltog
• 03. oktober Vaccination Aktivitetscentret
• 03. oktober Vaccination Frihedens Idrætscenter
• 03. oktober Orienteringsmøde, Strandmark, Høreforeningen
• 04. oktober Vaccination Hvidovre C
• 04. oktober Kandidatpræsentation, Krogstenshave
• 05. oktober Møde vedr. IT-bibliotek, Birthe deltog. Placeringen af IT-biblioteket er under
overvejelse, HUSET er foreslået som en mulighed.
• 06. oktober Vaccination, Dybenskærhave
• 07. oktober Vaccination Frihedens Butikscenter
• 09. oktober Møde om forebyggelse af tricktyverier, Birthe deltog. Der har været problemer
med opsættelse af nabohjælp skiltene pga. kommunale regler. Der blev på mødet også
drøftet kørekort regler og id-kort i relation til at være pårørende til en borger med demens.
• 09. oktober Møde med Direktør Susan Bjerregaard og Centerchef Nicolai Kjems, Birthe og
Grete deltog.
• 10. oktober Kandidatpræsentation, Strandmarkshave
• 12. oktober Borgermøde, Risbjerggård. Mødet var velbesøgt, og der var gode og relevante
debatter.
• 23. oktober Generalforsamling, Aktivitetscentret, Birthe deltog. Der blev efter lidt debat
valgt et nyt Brugerråd.
• 24. oktober Vaccination, Huset
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Der er afholdt møde med Sundhedscenteret vedrørende målgruppen enlige. Hvordan
defineres det, og hvornår er man enlig? Der blev også drøftet tilskudsregler til idræt for
ældre samt adgangsforhold til Enghøjscenteret i forbindelse med Ældreliv Hvidovre.
Pkt. 4 Orientering fra Kommunen v/Betina
• Skovturenes deltagerpris fastholdes i 2018 på 200 kr. Skovtursaftalen forventes at falde på
plads primo november 2017.
• Souschef for Center for Sundhed og Ældre, Kathrine Thulin har opsagt sin stilling pr.
31.10.2017.
• Leder på Strandmarkshave Plejecenter, Bente Hansen går på efterløn i december 2017.
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Pkt. 5 Gensidig orientering
• Regionsældrerådet i Hovedstaden holder valgmøde om regionsrådsvalget 2.11 2017.
•

Bruger-/pårørenderåd
Vedrørende andel af ældre med anden etnisk baggrund:
- Krogstenshave har pt én beboer med anden etnisk baggrund end dansk.
- Søvangsgården: Daghjemmet har tre gæster med etnisk anden baggrund.
- Svendebjerghave har ikke nogen pt. men har ca. to til fem i løbet af året.
Krogstenshave har udsendt en samlet aktivitetsplan for beboerne, i papirform. Denne
information fremgår i beboerbladene på de andre plejecentre.

•

Lokalråd
Der var en drøftelse af form og indhold på lokalrådsmøderne og ældrerådets rolle.
Strandmark Lokalråd afholdte i samarbejde med Høreforeningen et godt og velbesøgt
arrangement om nedsat hørelse.

Pkt. 6 Kommende aktiviteter
• 26. oktober Møde for kommende pensionister, Birthe deltager
• 28. oktober, Kultur- og Fritidsmessen, Ældrerådet deltager. De sidste praktiske detaljer i
forhold til Ældrerådets stand blev aftalt. Vagtplanen blev fastlagt. Præsentationen af
kandidaterne til Ældrerådsvalget på store scene blev aftalt.
• 31. oktober 75 års fødselsdag, Birthe deltager
• 31. oktober Møde med Social- og Sundhedsudvalget, afbud fra Jørgen
• 1. november Alzheimerforeningens temadag om demens: Værd at vide om demens i Herlev.
Birthe og Grete deltager
• 8. november, Hvidovre Avis, Interview om vigtigheden af Ældrerådets arbejde og
opfordring om at stemme til ældrerådsvalget. Birthe og Grete deltager
• 14. november, møde med Susan Bjerregaard, Birthe og Grete deltager
16. november Temadag, Bevæg dig glad-MacDonald, Ældrerådet deltager, på nær Margit
Dam. Planlægning af dagen og planlægningsmøde blev aftalt.
• 19. november, Registrering af brevstemmer, Ældrerådet deltager sammen med frivillige
valgtilforordende.
• 21. november, Valg til Ældrerådet samt Kommune og regionsrådsvalg.
• 23. november, Ældreliv Hvidovre i Huset, Birthe deltager
• 23. november, Resultatet af Ældrerådsvalget optælles. Der gives direkte besked til
kandidaterne.
• 28. november, Møde for Kommende pensionister, Dybenskærhave, Birthe deltager
• 6. december, Julefrokost med Borgmesteren, alle deltager.
Pkt.7 Informationsudvalget
• Næste nummer af bladet udkommer januar 2018.
Uddelingslisten skal revideres i forhold til hvem, der er kontaktpersoner og hvor mange
blade der skal deles ud. Det skal drøftes i lokalrådene og herefter justeres den samlede liste.
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Pkt. 8 Ældrerådsvalg
• Nyt fra Valgudvalget:
Køreplan frem til valget følges.
Valgudvalget indkaldes til møde vedrørende introdag for det nyvalgte ældreråd. Planen
forelægges for det samlede Ældreråd på november mødet.
Ældrerådet har vedtaget, at driftstilskud for 2018 først skal udbetales 1.2.2018, når det
nyvalgte Ældreråd træder i funktion.
Pkt. 9 Økonomi
• Kassereren redegjorde for status på rådets driftsmidler.
Pkt. 10 Eventuelt.
• Influenza vaccinationerne blev drøftet, og der skal være mulighed for det sociale aspekt med
kaffe og hygge, i forbindelse med vaccinationerne. Det er netop styrken ved
arrangementerne.
•

Flagene til HUSET er forsvundet. Der skal bestilles nogle nye. Jørgen bestiller nogle nye.

•

Jørgen har bestilt en retro bus, der skal markere, at i 2018 har skovturene 80 års jubilæum.
Skovtursbussen til juletræstændingen d. 3.12.2017 skal bemandes fra kl. 14.00-16.30
Det er den gamle SAS-bus, der er bestilt, og den placeres foran Medborgersalen.
Birthe laver udkast til folder om skovturene.
Christian undersøger nissehuer med pelskant.

Mødet sluttede 13.15

