HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 27. september 2017
Deltagere: Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Christian Thode, Jørgen Nygaard,
Inge- Lise 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.
• 11. september Kontaktgruppen med Center for Sundhed og Ældre kl. 13.00 Ny kaffestue.
• 14. september Møde med Socialdirektøren, Birthe og Grete deltog, det var et godt møde.
18. september Møde i arbejdsgruppen, Skovture – 80 års markering, Ny Kaffestue.
• 18. september Borgermøde om Handicappolitik, Birthe, Jørgen og Christian deltog.
• 19. september Kandidatpræsentation, Dybenskærhave kl. 13.00 - 15.00.
• 20. september Kandidatpræsentation, Aktivitetscentret kl. 13 – 15.00
• 21. september Kandidatpræsentation, Svendebjerghave kl. 14.00 – 16.00
• 22. september Alzheimerforeningens Huskekage-arrangement, Krogstenshave, blev slået
sammen med fødselsdagsfejring. Birthe og Grete deltog, et godt arrangement.
• 26. september 75 års fødselsdagsfest med Jytte Abildstrøm på Dybenskærhave.
• 26. september Kandidatpræsentation, HUSET kl. 19.00-21.00
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Der er to teaterforestillinger med fokus på demens under planlægning i samarbejde med
Sundhedscenteret og Alzheimerforeningen.
• Der er nogle udforinger i forhold til kørekortfornyelse og borgere der får konstateret
demens. Det er et fokusområde fremadrettet.
•
Pkt. 4 Orientering fra Kommunen v/Betina
• Planlægningsgruppen på skovturene har ansøgning til profileringspulje undervejs. Der søges
om tilskud til en særlig profilering af turene i anledning af 80 års jubilæet i 2018.
• Leder af Visitationen Marianne Damm har opsagt sin stilling og stopper med udgangen af
september 2017. Leder af Sundhedscenteret Pia Jenfort konstitueres i stillingen indtil ny
leder er ansat.
Pkt. 5 Gensidig orientering
• Bruger-/pårørenderåd
Krogstenshave bruger og pårørenderåd:
- Der arbejdes med pårørendepolitik. Der er for mange forskellige personer om den enkelte
beboer, der kan være op til 7-10 forskellige. Det bør ændres.
- Kommunens demenskoordinator holdt et godt og relevant oplæg for bruger- og
pårørenderådet.
Svendebjerghave bruger- og pårørenderåd
- Stadig ni plejehjemspladser tilbage
- Der har i sommers været ledige pladser, for første gang længe.
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• Lokalråd
Strandmark lokalråd har drøftet hvilke aktiviteter der kan være relevante. Der er forslag om
at invitere borgerrådgiveren og retshjælpen.
• Aktivitetscentret
• Det Frivillige Ældrearbejde:
- Frivillig ældre har fået bevilliget § 18 støtte til førstehjælpskurser for foreninger samt
erindringsdans for demente i samarbejde med plejecentrene.
- Der har været uklarhed i forhold til vaccinationerne. Der blev meldt forskellige datoer ud
fra vaccinationsfirmaet, og Matas er nu også inddraget som samarbejdspartner.
• Kultur og Fritidsmessen:
- Den endelige tidsplan for kandidatpræsentation fastlægges d. 27.9.2017.
Pkt. 6 Kommende aktiviteter
• 02. oktober Vaccination, Huset
• 02. oktober Bymidteudvalget, Birthe deltager
• 03. oktober Vaccination Aktivitetscentret
• 03. oktober Vaccination Frihedens Idrætscenter
• 03. oktober Orienteringsmøde, Strandmark lokalråd og Hvidovre Høreforening.
• 04. oktober Vaccination Hvidovre C
• 04. oktober Kandidatpræsentation, Krogstenshave
• 06. oktober Vaccination, Dybenskærhave
• 07. oktober Vaccination Frihedens Butikscenter
• 09. oktober Møde om forebyggelse af tricktyverier, Birthe deltager
• 10. oktober Kandidatpræsentation, Strandmarkshave
• 11. oktober 75 års fødselsdag
• 12. oktober Borgermøde, Risbjerggård, der blev lavet en opgaveplan for mødet.
• 13. oktober Møde vedr. IT-bibliotek, Birthe deltager
• 23. oktober Generalforsamling, Aktivitetscentret
• 24. oktober Vaccination, Huset
• 26. oktober Møde for kommende pensionister, Birthe deltager
Pkt.7 Informationsudvalget
• Næste nummer af bladet udkommer sidst i januar 2018.
• Valgmateriale, Kandidatoversigt er vellykket. Den uddeles relevante steder.
• Det er stadig muligt at købe annonceplads i Ældrerådets blad. Redaktøren sender
prisoversigten ud til ældrerådets medlemmer.
Pkt. 8 Ældrerådsvalg
• Nyt fra Valgudvalget. Listen over frivillige valg tilforordnede er ved at være på plads.
• Køreplan frem til valget blev drøftet.
• Borgermøde den 12. oktober kl. 19.00 på Risbjerggård, blev drøftet og planlagt. Opgaverne
blev fordelt, og det blev fastlagt, hvem der stiller spørgsmål indledende.
Pkt. 9 Økonomi
• Kassereren orienterede om status på rådets driftsmidler.
• Der blev uddelt status på årsregnskabet.
• Der blev uddelt prøveprint fra den nyindkøbte printer til ældrerådets hus.
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Pkt. 10 Høringssager
HØ 16 Udbud af bleer -SKI-aftalerne (fælleskommunale udbud).
HØ 17 Tilsyn i hjemmesygeplejen 2017.
Pkt. 11 Eventuelt.
• Kortnåle til opslagstavle blev efterlyst.
• Vagtplan for HUSET blev gennemgået.
• Parkeringsforholdene ved HUSET blev drøftet.
Mødet sluttede kl. 12.42

