HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 26. april 2017
Deltagere: Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Christian Thode, Inge-Lise Rasmussen,
Jørgen Nygaard, 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.
 01. april Temadag for demensveninstruktører. Afbud på grund af sygdom.
 03. april Billetsalg til skovturene er afviklet, det gik godt.
 04. april Afslutning på 2. hold, Ældreliv Hvidovre, det er en stor succes.
 10. april Strandmarkshave 30 års fødselsdag, det var en flot dag. Takkebrev modtaget.
 19. april Guidemøde i Huset.
 24. april Møde med Kontaktgruppen, Børn og Velfærd.
 25. april Plenarmøde, der er et møde med lokalrådene, gik godt.
Pkt. 3 Orientering fra Kommunen v/Betina
 Mobilepay salg på skovturene gik godt, der er købt ca. 80 billetter via denne
betalingsmulighed.
 Der er udsolgt på 4 ud af 8 skovtursafgange, der er få billetter på to af de resterende, mens
der stadig er en del billetter tilbage til de to første afgange, d. 2 og 8 maj 2017. Der sælges
løbende restbilletter fra Borgerservice på Rådhuset.
 Ældrerådet modtog orientering om gæstelisten.
Pkt. 4 Gensidig orientering
 Ældresammenslutninger, Regionsældrerådet og Vestegnens Ældreråd
- Danske Ældreråd har tildelt pris til Alzheimerforeningen for deres flotte arbejde med
demensområdet.
- Regionsældrerådet holder møde næste gang i august, der afventes nærmere information
om datoen for mødet.


Bruger-/pårørenderåd
- Der har været møde på Svendebjerghave. Ventetiden på hospitalet er nedbragt, og
Svendebjerghave er blevet hurtige til at modtage udskrevne/færdigbehandlede borgere.
Der er 9 plejehjemsboliger tilbage. De nye regler vedrørende betaling for ferier giver
udfordringer, men der arbejdes på en løsning.
- Liselotte Dørge stopper på Dybenskærhave, Peter deltager i hendes afskedsreception.
- Søvangsgården har, ligesom andre plejecentre, udfordringer med at tiltrække
kvalificeret personale, specielt sygeplejersker til nattevagt.
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Lokalråd
- Strandmark lokalråd holder arrangementet d. 3.10.2017 med Høreforeningen i Hvidovre.
D. 7.12.2017 holdes der julehygge på Strandmarkshave.



Aktivitetscentret
- Lena Andersen stopper i Aktivitetscenteret. Der vil i en periode blive hyret eksterne
instruktører til holdaktiviteterne.

Pkt. 5 Kommende aktiviteter
 27. april Møde med direktøren for Børn og Velfærd, Birthe og Grete deltager.
 02. maj Skovturene starter.
 03. maj Vestegnstræf, Ballerup. Birthe, Peter og Jørgen deltager.
 04. maj Møde med pensionistforeningerne.
 10. maj Afslutning 3. kursus Ældreliv Hvidovre, Birthe deltager.
 17. maj Møde for kommende pensionister, Birthe deltager
 30. maj Ældrerådsmøde.
 02. juni Sidste skovtur i 2017.
 14. juni Første orienteringsmøde om Ældrerådsvalg.
Pkt. 6 Informationsudvalget
 Næste nummer af bladet er under planlægning.
 Valgmateriale, der er en valgfolder undervejs. Den skal deles ud på skovturene, og hen over
sommeren.
Pkt. 7 Ældrerådsvalg
 Nyt fra Valgudvalget. Der er udarbejdet udkast til stemmeseddel, udkastet blev drøftet.
 Opstillingssedler til kandidater er godkendt
 Køreplan frem til valget er nu færdig og uddelt til relevante personer.
 Borgermøde den 12. oktober på Risbjerggård. Der er sendt invitationer ud til de partier, der
sidder i KB i dag. Når den endelige liste er kendt, sendes invitation til samtlige partier der
stiller op. Mødet vil handle om de ældres vilkår i Hvidovre de næste år
Pkt. 8 Økonomi
 Kassereren orienterede om status på ældreråds driftsmidler.
Pkt. 9 Høringssvar
HØ:08: Kvalitetsstandard for klippekortordningen 2017
HØ:09: Forslag til tilsynsmodeller, tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp
Forslag til besvarelser blev drøftet og godkendt.
Pkt. 10 Eventuelt.
 Parkeringsforholdene ved HUSET blev drøftet.
 Margit melder afbud til næste møde d. 30.5.2017.

