HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 29. marts 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. 9.00
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
27. februar, Danske Ældreråds temadag ”Tilsyn i ældreplejen”. Birthe, Grete, Peter, Jørgen, IngeLise og Betina deltog. Vi fik god viden med hjem om de ændrede regler for tilsyn
28. februar, møde i Sundhedscentret vedr. Tricktyverier. Birthe deltog. Antal af tricktyverier i
hjemmene er faldende, men på gadeplan, specielt ved pengeautomater, er det stigende.
01. marts, møde med Social- og Sundhedsudvalget. Birthe, Grete, Peter, Inge-Lise og Jørgen deltog.
Det var et godt møde, hvor vi bl.a. fik drøftet det videre forløb med demenshandlingsplanen.
02. marts, Afslutning på 1. kursusforløb 2017 Ældreliv Hvidovre, Birthe deltog.
07. og 08. marts Billetsalg til skovturene for hjemmeboende.
09. Prøveskovtur for sidste tilretning af årets skovture. Birthe, Grete, Peter, Christian, Jørgen,
Margit og Betina deltog.
10. marts, indledende møde med arkitekterne til boligerne på Kløverprisvej. Ældrerådet har en
aftale med kommunen, at vi så vidt muligt deltager i arbejdet omkring nybyggeri, også når det er
private bygherrer.
13. marts, møde i Bymidteudvalget, Birthe deltog.
16. marts, møde om visioner for boliger i Hvidovre Bymidte, Birthe, Grete, Jørgen, Peter og
Christian deltog.
20. marts, Dialogmøde med KMV sammen med Handicaprådet. Birthe, Peter, Grete, Jørgen og
Christian deltog.
21. marts, De Frivilliges Forårsfest, det var en succes med mange gæster.
23. marts møde med direktør for Børn og Velfærd, Birthe og Grete deltog.
24. marts, afsluttende workshop om Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan. Birthe, Grete,
Peter, Jørgen, Inge-Lise og Margit deltog. Der var en god dialog, og der arbejdes videre med den
endelige handlingsplan.
Pkt. 3 Orientering fra Kommunen v/Betina
 Orientering om procedure ved mobile pay betaling på billetsalg til skovture
 Ændringer til guidebeskrivelsen blev modtaget.
 Ældrerådsvalg, procesplan er opdateret. Første møde 14.juni deltager Anne Røntved i stedet
for Betina
 Kultur og Fritidsmessen, tilmelding til stande er nu
Pkt. 4 Gensidig orientering
 Ældre Sagen har fået ny formand; Flemming Skoubo
Bruger-/pårørenderåd
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 Søvangsgården:
Dem der gerne vil, får lov at flytte over i den store fløj ved ledighed.
Der er 40 års fødselsdagsfest d. 21.6.2017 med brunch
 Svendebjerghave:
Der er kommet nye regler vedr. betaling for personale på ferierejser
Der er nu 8-9 alm. plejehjemspladser tilbage
Der er stadig en udfordring i forhold til kvalificeret arbejdskraft


Krogstenshave:
Det er en udfordring at få kvalificeret arbejdskraft.
Beskyttede boliger har personale tilknyttet til et dagligt besøg, medmindre der er
plejeboligstatus.
Beboerne kan holde fest i Krogens dagligstue men man skal selv medbringe alt og rydde
op bagefter.



Strandmarkshave:
Stimuli-stuen fungerer rigtig godt.

Trafikudvalget:
 Der har været møde med KMV, der er udsendt referat fra mødet.


Aktivitetscentret:
Lena Andersen stopper til sommer. Der arbejdes på at få en afløser.

Frivillige Ældre:
 Der har været afholdt forårsfest.
Diverse
Huset:
 Der ønskes parkeringsskilte til Husets faste brugere. Peter undersøger sagen.
Kultur og Fritidsmessen:
 Der er kultur og Fritidsmesse d. 28.10.2017, Ældrerådet er tilmeldt.
Der laves tipskupon igen i år, så man kan sende forslag til spørgsmål ind.
Der er afskedsreception for Niels d. 5. maj 2017.
Pkt. 5 Kommende aktiviteter
01. april, Temadag for demensveninstruktører, Birthe og Grete deltager
03. april Billetsalg til skovturene alle deltager
04. april Afslutning på 2. hold Ældreliv Hvidovre, Birthe deltager
19. april Guidemøde i Huset for deltagerne på årets skovture, kl. 10
24. april Møde med Kontaktgruppen, Børn og Velfærd
26. april Ældrerådsmøde
27. april Møde med direktionen Børn og Velfærd
02. maj Første skovtur
03. maj Vestegnstræf i Ballerup, Peter, Birthe og Jørgen deltager.
08. maj Skovtur
09. maj Skovtur
10. maj Afslutning 3. kursus Ældreliv Hvidovre, Birthe deltager
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15. maj Skovtur
17. maj Møde for kommende pensionister, Birthe deltager
18. maj Skovtur
22. maj Skovtur
30. maj Ældrerådsmøde
31. maj Skovtur
02. juni Sidste skovtur i denne omgang.
14. juni Første orienteringsmøde om Ældrerådsvalg.
Fastlæggelse af dato for møde med pensionistforeninger og lokalrådene.
 Plenarmøde med lokalrådene d. 25.4.2017 kl. 10.00-13.00.
 Møde med pensionistforeningerne d. 4.5.2017 kl. 10.00-13.00.
Pkt. 6 Informationsudvalget
 Næste nummer af bladet blev drøftet.
 Valgmateriale, der trykkes en valgfolder, der kan deles ud på skovturene.
Pkt. 7 Ældrerådsvalg
 Nyt fra Valgudvalget, indhold til folder blev drøftet
 Køreplan frem til valget blev tilrettet
 Fastsættelse af datoer for orienteringsmøder, der blev aftalt aftenmøde i HUSET d.
26.9.2017 kl. 19.00 - 22.00.
 Borgermøde om kommunalvalget og de partier der stiller op til kommunalbestyrelsesvalget
den 12. oktober på Risbjerggård kl. 19.00-22.00.
Pkt. 8 Økonomi
Kassereren orienterede om status på driftsmidlerne.
Pkt. 9 Høringssvar
Der er udsendt to sager i høring, Ældrerådet drøftede sagerne.
HØ 06 Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp
HØ 07 KKR-mål
Pkt. 10 Eventuelt.
 Fastsættelse af torsdagsvagter april, maj, juni 2017.


Fra 1.4.2017 kommer der nye adresser i Avedøre:
Hovedstien nr. 8 Fritidsbutikken
Hovedstien nr. 10 Aulaen
Hovedstien nr. 14 Biblioteket



Der var en drøftelse af adgangsforhold/tilgængelighed til lægerne, og hvorvidt Ældrerådet
kan rejse denne problematik. Det er ikke muligt, da vi ikke kan rejse krav til private boliger.



Strandmarkshaves fødselsdag d. 10. april, Jørgen, Margit og Inge-Lise deltager.



GPS’er til borgere med demens blev drøftet.

