HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 28. juni 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 Dagsorden godkendt
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
• 02. juni Sidste skovtur i 2017. Turene har været en succes og finaledagen blev afsluttet på en
festlig måde.
• 06. juni, Arbejdsmøde om ansøgning vedr. Hvidovre en demensvenlig kommune, Birthe,
Grete og Peter deltog.
• 12. juni Brugerrådsmøde i Aktivitetscentret, Birthe deltog
• 13. juni Fødselsdagsfest i Sundhedscentret, det var en festlig dag. Birthe, Grete, Jørgen,
Peter, Inge-Lise og Margit deltog.
• 14. juni Første orienteringsmøde om Ældrerådsvalget, mødet gik godt og enkelte
småjusteringer bliver foretaget til næste møde, efter sommeren.
• 15. Dialogmøde om evt. temamøde ”klædt på til boligskift”, Birthe, Peter og Jørgen deltog
• 19. juni Besøg i Strandmarkshaves Stimuli stue, Det var et spændende besøg, og Ældrerådet
følger udviklingen på området. Birthe, Peter, Jørgen, Christian og Margit deltog.
• 20. juni, Evaluering af møderne for Kommende Pensionister, de er velbesøgt og deltagernes
gennemsnitsalder er for mænd: 65 år og kvinder 64,3 år. Møderne fortsættes grundet den
store tilslutning. Kurserne i efteråret bliver i tidsrummet 16.30-19.00. Birthe deltog
• 21. juni Søvangsgårdens 40 års jubilæum, det var en flot fest. En af gaverne var en
opsparing til aktiviteter, så beboerne kan få hjælpere med på ferierejser og udflugter.
Søvangsgården fik også en ny bus. Birthe, Grete, Jørgen, Peter og Margit deltog.
• 23. juni Evalueringsmøde vedr. skovturene, der skal laves en kort udgave af
guidevejledningen til næste år, og der bliver angivet et tlf. nummer til at melde afbud for de
hjemmeboende. Birthe, Peter og Jørgen deltog.
• 26. juni Møde om IT teknologi, et spændende møde hvor der blev talt om snitflader til
indsatser under demenshandlingsplanen med mere. Birthe deltog.
• 27. juni Møde med direktøren for Børn og Velfærd, der blev blandt andet drøftet
kommunale akut teams. Birthe og Grete deltog.
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Birthe orienterede om demenshandlingsplanen, den er blevet godkendt af Social- og
Sundhedsudvalget med stor ros til alle de medvirkende for flot resultat. Birthe redegjorde for
ansøgningen om puljemidler til en demensvenlig kommune.
Pkt. 4 Orientering fra Kommunen v/Betina
• Demenshandlingsplanen har nu fået de sidste korrekturmæssige rettelser, og bliver
offentliggjort på kommunens hjemmeside.
• Orientering om Risbjerg Kirkes kampagne mod ensomhed i 2018. Alle projekter, aktiviteter
og foreninger i der har ældre som målgruppe er velkommen. Invitation til opstartsmøde blev
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uddelt. Opstartsmødet afholdes d. 15.08.2017 i Risbjerg Kirke og tilmelding skal ske senest
d. 10.08.2017 til Margrethe Ankler på ma@risbjergkirke.dk eller tlf. 61165635.
• Der er pt. 10 kandidater til ældrerådsvalg 2017. Sidste frist for at stille op er 28.08.2017 kl.
12.00.
• Kandidatbilleder til ældrerådsvalget. Der skal tages nye kandidatfotos af samtlige
kandidater. Fotografering finder sted 8. september 2017.
• Skovtursgruppen har afholdt evalueringsmøde, og der er startet på arbejdet med markering
af, at Hvidovre Kommunes pensionistudflugter til næste år er afholdt i alt 80 år.
Pkt. 5 Gensidig orientering
• Regionsældrerådet
- Næste møde er d. 17.08.2017.
• Bruger-/pårørenderåd:
- Svendebjerghave, der er nu ni plejehjemsbeboere. Det går godt med modtagelse fra
hospitalerne, ventetiden er nedbragt markant.
- Søvangsgården, der var fokus på fødselsdagen.
- Krogstenshave, der blev drøftet årshjul. På næste møde deltager demenskoordinatoren og
fortæller om demens. Grethe tilbød, at Grete og Birthe som demensven-instruktører senere
følger op med undervisning i, hvordan man bliver demensven.
• Lokalråd:
- Standmarken lokalråd: Orienteringsmøde om ældrerådsvalg d. 24.8 afholdes i Frihedens
idrætscenter, Teatersalen.
• Aktivitetscentret:
- Der var møde 12.06.2017. Der er generalforsamling til oktober.
• Frivillige Ældre:
- Planlægger i samarbejde med Strandmarkshave og de øvrige plejehjem at holde et
erindringsjulebal d. 6.12.2017. Der er ansøgt puljemidler og svaret afventes.
- Der afholdes opstartsbal for vinterens Vild med Dans arrangementer d. 2.9.2017 i
medborgersalen.
- Der planlægges førstehjælpskurser målrettet de lokale ældreforeninger. Der er ansøgt
puljemidler og svaret afventes.
Pkt. 6 Kommende aktiviteter
• 08. august Møde med Direktøren for Børn og Velfærd, Birthe og Grete deltager.
• 08. august Møde med Social- og Sundhedsudvalget (budgetmøde).
• 14. august Møde med KVM (dagsordenpunkter koordineres via mail til Jørgen)
• 16. august Møde om valgtilrettelæggelse, Birthe deltager
• 16. august Orienteringsmøde om Ældrerådsvalget, Aktivitetscentret
• 20. august. Jubilæumsfest i Hvidovre Pensionistforening.
• 23. august Orienteringsmøde om Ældrerådsvalget, Enghøjhuset
• 24. august Orienteringsmøde om Ældrerådsvalget, Frihedens idrætscenter, Teatersalen
• 28. august Frist for opstilling til Ældrerådsvalget kl. 12.00.
Pkt.7 Informationsudvalget
• Næste nummer af bladet
Dette bliver valgudgaven, og udkommer medio september.
Pkt. 8 Ældrerådsvalg
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• Nyt fra Valgudvalget, der afholdes møde i august vedr. de sidste detaljer i forhold til valget.
• Køreplan frem til valget er på plads.
• Borgermøde den 12. oktober på Risbjerggård kl. 19.00. Opgavefordeling blev drøftet.
Christian og Peter sørger for indkøb til dagen. Peter tjekker mikrofonanlægget.
Pkt. 9 Økonomi
• Kassereren orienterede om status på rådets driftsmidler.
Pkt. 10 Eventuelt.
• Generelt om HUSET:
Der trænger til at blive klippet hæk.
Der skal lukkes op for det varme vand, også om sommeren.
Den yderste dør mangler en dørlukker.
•

Hoveddøren er ikke en plakatsøjle – det skal kun være plakater der omhandler egne
arrangementer.

•

Kontoret skal have en ny printer.

•

Torsdagsvagter i august blev fordelt.
3.8: Grete Hagedorn
17.8: Jørgen Nygaard
31.8: Inge-Lise Rasmussen

•

Margit holder ferie fra 14.9-24.9

