HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 29. november 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.
• 26. oktober, Møde for kommende pensionister, møderne er en velfungerende. Birthe deltog
• 28. oktober, Kultur- og Fritidsmessen, Ældrerådet deltog men vil overveje sin deltagelse
fremover.
• 31. oktober, 75 års fødselsdag, Strandmarkshave Birthe deltog
• 31. oktober, Møde med Social- og Sundhedsudvalget, afbud fra Jørgen
• 1. november, Værd at vide, demens Herlev. Et temamøde med gode indlæg arrangeret af
Alzheimerforeningen, Birthe og Grete deltog
• 8. november, Interview med Hvidovre Avis om ældrerådsvalget, formandskabet Birthe og
Grete deltog
• 14. november, møde med direktør Susan Bjerregaard og centerchef Nicolai Kjems,
formandskabet Birthe og Grete deltog
• 16. november Temadag, Bevæg dig glad med Chris MacDonald i Medborgersalen. Det var
en succes, Ældrerådet deltog.
• 19. november, Registrering af brevstemmer til ældrerådsvalget på rådhuset, Ældrerådet
deltog sammen med de frivillige valgtilforordnede.
• 21. november, Valg til Hvidovre Ældreråd 2018-2021. Ældrerådet havde 32 frivillige
valgtilforordnede fordelt på de 8 valgsteder. En stor tak til alle frivillige valgtilforordnede
for deres flotte indsats.
• 23. november, Ældreliv Hvidovre i HUSET, det fungerede godt i bygningen, Birthe deltog
• 28. november, Møde for Kommende pensionister, Dybenskærhave, Birthe deltog
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Demenshandlingsplanen:
- Der er indgået samarbejdsaftale med Alzheimerforeningen; Der skal være flere
demensvenner og forretninger i Hvidovre tilbydes, at de kan få en ansat uddannet som
demensveninstruktør.
- Hvidovre har fået midler fra demenspuljen til at oprette et tværkommunalt rådgivnings- og
videncenter på demensområdet.
• Velfærdsteknologi: der indkaldes til møde 11. januar 2018 om det videre forløb.
Pkt. 4 Orientering fra Kommunen v/Betina
• Ældrerådsvalget blev afholdt samtidig med kommunalvalget og opnåede en flot
stemmeprocent på 57,7%. Til sammenligning opnåede brevafstemningen i 2014 en
stemmeprocent på 40 %. Der skal afholdes evalueringsmøde med de frivillige
valgtilforordnede.
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• Stemmeprocenterne på valgstederne var
Holmegaard 58,3 %
Præstemosen 55,2 %
Sønderkær 55,5 %
Medborgersalen 58,9 %
Dansborg 64,7 %
Frihedens Idrætscenter 58,0 %
Avedøre Skole 56,5 %
Avedøre Idrætscenter 53,1 %
•

Der er ny udvalgsstruktur på vej i forlængelse af konstitueringsaftalen ved kommunalvalget.
De politiske udvalg bliver følgende:
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Byg og Planudvalget
Børn og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

•

Program over introdag for det nyvalgte ældreråd blev drøftet.

•

Kim Knudsen, Svendebjerghave, overtager ledelsen af Strandmarkshave pr. 1.1.2018

Pkt. 5 Gensidig orientering
• Bruger-/pårørenderåd
Svendebjerghave:
Færdigbehandlet Hvidovreborgere venter ikke længere på hospitalet, da Svendebjerghave
har kunne tage imod samtlige udskrevet borgere.
Der er stadig 9 plejehjemsboliger på Svendebjerghave.
Klippekortsordningen blev drøftet, og det er glædeligt at u anvendte klip kan bruges til
fællesskabet.
Søvangsgården:
Der var utilfredshed medafvikling af kommunalvalget/regionsvalget/ældrerådsvalg. Der
burde være forstørrede plakater med dem der stiller op samt en kort mundtlig introduktion til
valghandlingen.
Der blev drøftet muligheder for at lave et manuelt fysisk klippekort til borgerne, i stedet for
at registrere elektronisk.
Krogstenshave:
Prøvesmagning af deres julefrokost fandt sted, det var en dejlig menu.
Der arbejdes med pårørendepolitikken, og der arbejdes med nye formidlingsformer i forhold
til information om stedets opbygning.
Strandmarkshave:
Der blev orienteret om at der er spor af antibiotika i vaccinerne ved
influenzavaccinationerne.
•

Lokalråd
Strandmarken:
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7.12 kl. 14.30 – 17.00 er der julehygge og banko på Strandmarkshave.

•

Det Frivillige Ældrearbejde
6.12 afholdes erindringsdans/julebal for plejecentrene i Medborgersalen. Det arrangeres i
samarbejde mellem Frivillige Ældre og plejecentrene.
9.12 afholdes der julefest for de frivillige ældre i HUSET.

Pkt. 6 Kommende aktiviteter
• 30. november. Evaluering af efterårets indsatser for ældre i sundhedscenteret, Birthe og
Grete deltager
• 3. december. Start på jubilæums-skovturene ved Rådhuset. Der blev planlagt hvem der
dækker bussen i tidsrummet kl. 14.00-16.30. Julearrangementet varer fra kl. 10.00-17.00.
• 4. december, møde i kontaktgruppen med Center for Sundhed og Ældre og Ældrerådet.
• 5. december, Brugerrådsmøde, Aktivitetscentret, Birthe deltager.
• 6. december, Ældrerådet er inviteret til julefrokost, Hvidovre Rådhus
• 8. december kl. 10, Regionsældreråd, valg af to repræsentanter, Albertslund. Peter og Birthe
deltager.
• 11. december Dialogmøde med Teknik og Miljø, og Kultur og Fritid kl. 14.00 sammen med
Ældrerådet. Peter har afbud til dette møde.
• 14. december, Afskedsreception for Bente Hansen, Strandmarkshave kl. 13.30-16.00.
• 18. december møde med direktør Susan Bjerregaard og centerchef Nicolai Kjems, Birthe og
Grete deltager.
Pkt.7 Informationsudvalget
• Næste nummer af bladet bliver primært om valget og de kommende skovture.
• Fordelingen blev drøftet. Der mangler bl.uddeling til Værestedet i Rebæk Søpark, ligesom
der skal være opmærksomhed på, at der fyldes op de steder, hvor bladet hurtigt bliver taget.
• Nye medlemmer, temadag for Ældreråd og lokalråd
• Juletræstænding på rådhuset, Ældrerådet deltager med omtale af Skovturene
Pkt. 8 Ældrerådsvalg
• Evalueringsmøde for de frivillige valgtilforordnede afholdes tirsdag d. 16.1.2018 kl. 13.0015.00 i HUSET.
• Ældrerådet skal overveje hvordan man bliver mere synlige for de yngre seniorer. En opgave
for det nye Ældreråd, der tiltræder 1.2.2018.
Pkt. 9 Høringssager
• HØ 19 Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan
• HØ 20 Kvalitetsstandarder 2018
• HØ 21 Status vedr. utilsigtede hændelser i 2016
• HØ 22 Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk bistand 2016
Sagerne blev drøftet og udkastene til svar redigeret. Svarene skal være forvaltningen i hænde
torsdag den 30. januar kl. 9.
Pkt. 10 Økonomi
• Kassereren orienterede om status på rådets driftsmidler.
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Pkt. 11 Eventuelt.
• Der har været en forespørgsel vedrørende nøgleadgang til kælderen for rengøringen. Det er
den samme nøgleadgang, og det er kælderdøren ved dyrlægens indgang.
• Det blev aftalt at der afholdes fælles oprydningsdag i køkkenet onsdag d. 10. januar 2018 kl.
9.00. Christian medbringer morgenbrød.
• Januar vagterne til træffetiderne d. 4. og 18. januar blev fordelt

Mødet sluttede kl. 13.45
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