HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 30.maj 2017
Deltagere: Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Christian Thode, Inge-Lise Rasmussen,
Jørgen Nygaard og Betina E. Rasmussen (referent).
Afbud fra Margit Dam
Sted: Huset, Hvidovrevej 253B. kl. 10.00
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
• 27. april Møde med direktøren for Børn og Velfærd, Birthe og Grete deltog
• 02. maj Skovturene startede
• 03. maj Vestegnstræf, det var et godt besøg med spændende besøg på lokalt museum og
gode oplæg. Birthe, Peter og Jørgen deltog
• 04. maj Møde med Pensionistforeningerne, det var et godt møde med god dialog.
• 10. maj Afslutning af 3. kursus, Ældreliv Hvidovre, det er stadig godt besøgt, Birthe deltog
• 10. maj Møde i Byudviklingsudvalget, Birthe deltog
• 17. maj VIR jubilæum, Grete deltog. De var glade for besøget.
• 17. maj Møde for kommende pensionister, gennemsnitsalderen var 63,8 så det er den rigtige
målgruppe, Der er god tilslutning til møderne og de fungerer godt. Birthe deltog
• 24. maj Afskedsreception for Mette Riegels, Birthe, Grete, Jørgen, Peter og Margit deltog
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Ældrerådet møder til ’fødselsdagsfejring’ d. 26.september. kl. 14-16 i forbindelse med
senior samtaler for at orienterer sig om forløbet og ikke som egentlige deltagere.
• Ældrerådet har interviewaftale med Hvidovre Avis omkring Ældrerådets arbejde
• Ældrerådet indgår samarbejde med Sundhedscenteret om ansøgninger til satspuljerne
relateret til demenshandlingsplanen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal formulere
ansøgningen.
Pkt. 4 Orientering fra Kommunen v/Betina
• Ældrerådet fik en digital testvisning og præsentation af det kommende visuelle
organisationsdiagram for Center for Sundhed og Ældre. Det blev godt modtaget.
• Sommerudflugterne har været en succes, der har været udsolgt på 4 ud af 6 afgange, der er
to afgange mere, hvoraf den ene er udsolgt og der er ganske få billetter tilbage til den sidste
tur.
• Ældrerådsvalget: der er nu 8 kandidater der stiller op. Fristen for at melde sig er d. 26.august
.2017 kl. 12.00.
Pkt. 5 Gensidig orientering
• Bruger-/pårørenderåd:
Krogstenshave: Der er udarbejdet et årshjul til beboerne og de ansatte over årets faste
begivenheder.
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Der kører et halvårligt projekt FIT, det handler om hvordan der er, at være
plejehjemsbeboer.
FOA har rettet henvendelse om at der er et ledighedskartotek hvor der kan findes egnet
personale.
Demenskoordinatorerne skal holde et foredrag om demens i efteråret for beboere og
pårørende.
Krogen, som er et lokale til beboernes private festarrangementer fungerer godt.
Strandmarkshave: Der er konstitueret nyt bruger og pårørenderåd. De har været meget glade
for det store afdansningsbal i medborgersalen (erindringsdans).
•

Lokalråd:
- Strandmark Lokalråd afholder 3. oktober.2017 i samarbejde med Høreforeningen i
Hvidovre et arrangement om, hvad man gør når man får nedsat hørelse, hjælpemidler med
mere. Der serveres kaffe til arrangementet.

•

Aktivitetscentret:
-Der er brugerrådsmøde d. 12. juni.

•

Frivillige Ældre:
-Der afholdes en eftermiddagskoncert d. 17.september i Medborgerhuset med Svend
Nikolajsens orkester, som opvarmning for den kommende sæson af cafeeftermiddage med
dans på Risbjerggård.
- Frivillige Ældre indgår samarbejde med kommunens pensionistforeninger om at lave
førstehjælpsundervisning for foreningernes medlemmer.

Pkt. 6 Kommende aktiviteter
• 02. juni Sidste skovtur i denne omgang.
• 12. juni Brugerrådsmøde, Aktivitetscentret
• 13. juni Fødselsdagsfest i Sundhedscentret.
• 14. juni Første orienteringsmøde om Ældrerådsvalg.
• 19. juni Besøg Strandmarkshave, Birthe, Peter, Jørgen, Margit og Christian deltager
• 21. juni Søvangsgårdens 40 års jubilæum, Jørgen, Peter, Inge-Lise, Grete og Birthe deltager.
Pkt.7 Informationsudvalget
• Næste nummer af bladet er i trykken og udkommer i starten af juni 2017.
• Valgmateriale, der er bestilt plakater vedrørende orienteringsmøderne, og der er trykt og
uddelt foldere på skovturene.
Pkt. 8 Ældrerådsvalg
• Nyt fra Valgudvalget:
- De tilforordnede til valgdagen er næsten på plads, der mangler et par stykker som
suppleanter.
• Kandidatmaterialer:
- Kandidaterne får deres skriftlige tekst i Ældrerådets blad og på Ældrerådets hjemmeside.
-Hvis kandidaterne udarbejder egne materialer, skal de overholde reglerne om, at man ikke
må vise politisk tilhørssted eller anden organisationstilknytning (ved navn).
• Skitse for afholdelse af orienteringsmøderne blev drøftet.
• Borgermøde den 12. oktober på Risbjerggård kl. 19.00 om ’Fremtidens vilkår får Hvidovres
ældre’. Der udsendes invitation til partierne.
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Pkt. 9 Økonomi
• Kassereren orienterede om status på ældrerådets driftsmidler.
Pkt. 10 Høringssvar
• HØ 10 Tilsyn med plejecentre
• HØ 11Timeløn for praktisk hjælp og personlig pleje – 2017
• HØ 12 Demenshandlingsplan for Hvidovre Kommune
Pkt. 11 Eventuelt.
•
•

Der er fundet et par briller og en paraply på skovturene, de kan afhentes i Ældrerådets hus
Der er parkeringsproblemer ved HUSET igen. Der burde være flere pladser eller særlig
reservation til ejendommens brugere.

