HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældreradets møde den 30. august 2017
Deltagere: Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Peter Lougart, Christian Thode, Jørgen Nygaard,
Margit Dam og Betina E. Rasmussen (referent).
Afbud fra Inge-Lise Rasmussen
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 10.00
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
- Under punkt 10 tilføjes høringssag nr. 16 – klippekort på plejecentre.
- Derudover er dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
• 06. juli Møde om tilmelding til Kultur- og Fritidsmessen, Birthe, Jørgen og Betina
• 08. august Møde med Direktøren for Sundhed og Ældre, Birthe og Grete deltog.
• 08. august Møde med Social- og Sundhedsudvalget, Budgetmøde
• 14. august Møde med KVU, Birthe, Grete, Jørgen, Peter, Christian, Margit og Inge-Lise
deltog.
• 16. august Møde med administrationen om valgtilrettelæggelse, Birthe deltog.
• 16. august Orienteringsmøde om Ældrerådsvalget, Aktivitetscentret.
• 23. august Orienteringsmøde om Ældrerådsvalget, Enghøjhuset.
• 24. august Orienteringsmøde om Ældrerådsvalget, Ll. Friheden.
• 28. august Frist for opstilling til Ældrerådsvalget.
Pkt. 3 Orientering fra formanden
- Birthe orienterede om Fredensborgs Forebyggelsesråd. Det arbejder med borgerrettet og
patientrettet forebyggelse. Ældrerådet undersøger rådets kompetenceområde men henblik på
afdækning af, om Ældrerådet skal anbefale oprettelse af et lokalt Forebyggelsesråd.
-

Ældrerådet har modtaget en henvendelse vedrørende rejseforsikring for seniorer.

-

Birthe orienterede om indsendte ansøgninger til demenspuljerne.

-

Birthe orienterede om demensalliancens koncept, hvor man udnævnes som demensvenlig
kommune. Det koster 50.000 kr. årligt, at være en del af demensalliancen. Der var en
generel drøftelse af konceptet. Ældrerådet rejser det i baglandet.

-

Retningslinjer for diætudbetalinger er modtaget. Ældrerådet drøftede notat vedrørende
reglerne.

Pkt. 4 Orientering fra Kommunen v/Betina
- Der er ansat ny centerchef for Sundhed og Ældre. Den nye centerchef starter 1. oktober
2017 og hedder Nicolai Kjems, han er 38 år og kommer fra en stilling som Sundheds og
Forebyggelseschef i Furesø Kommune.
-

Destination for skovturene i 2018 er på plads. Der afventes budgetvedtagelse, før den
endelige aftale kan lukkes.
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- Frist for opstilling til ældrerådsvalget udløb mandag d. 28. august 2017 kl. 12.00. I alt 14
kandidater har ladet sig opstille. Der er valg d. 21. november 2017, samtidig med
kommunalvalget.
Pkt. 5 Gensidig orientering
• Regionsældrerådet:
- Birthe og Grete har været til regionsældrerådsmøde. Der blev blandt andet drøftet
kørselsordninger (Movia m.fl.) og Forebyggelsesråd.
- Ældrerådet drøftede Hvidovres model for kørsel, der ligger op af Skal-ordningen og
ikke Kan-ordningen. Ældrerådet arbejder for at Kan-ordningen kan implementeres på
demensområdet, i første omgang.
• Bruger-/pårørenderåd:
-Strandmarkshave bruger- og pårørenderåd blev orienteret om samarbejde mellem
Strandmarkshave og Strandmarkskirken. Der var en generel drøftelse af muligheden for at
afholde forskellige religiøse arrangementer på plejecentrene. Ældrerådet undersøger i
bruger- og pårørenderådet hvor mange ældre (med anden etnisk baggrund end dansk) der
bor på plejecentrene.
• Lokalråd
-Strandmark lokalråd afholder arrangement med høreforeningen d. 3. oktober 2017, og et
julearrangement d. 7. december 2017.
• Aktivitetscentret
-Næste brugerrådsmøde er d. 4. september, her planlægges næste generalforsamling.
• Frivillige Ældre
-Der er opstart med Vild med Dans lørdag d. 2. september med Svend Nicolaisens orkester i
medborgersalen.
Pkt. 6 Kommende aktiviteter
• 04. september Frist for tilmelding til Kultur- og Fritidsmessen
• 07. september Kandidatfotografering kl. 16.00 i Ole Miks atelier
• 08. september Frist for kandidattekster med efterfølgende gennemgang.
• 11. september Kontaktgruppen kl. 13.00 Ny kaffestue
• 14. september Møde med direktøren for Sundhed og Ældre, Birthe og Grete deltager
• 18. september Møde i arbejdsgruppen, Skovture – 80 års markering, Ny kaffestue på
rådhuset.
• 19. september Kandidatpræsentation, Dybenskærhave kl. 13.00 - 15.00
• 19. september 75 års fødselsdag, nærmere orientering følger, evt. den 26.09.
• 20. september Kandidatpræsentation, Aktivitetscentret kl. 13 – 15.00
• 21. september Kandidatpræsentation, Svendebjerghave kl. 14.00 – 16.00
• Møde med Lokalråd og Pensionistforeninger planlægges til foråret.
Tilrettelæggelsen og afviklingen af Kandidatpræsentationerne blev drøftet og fastlagt.
Pkt.7 Informationsudvalget
• Næste nummer af bladet er ved at være på plads. Det udkommer medio september
• Valgmateriale, Kandidatoversigt trykkes ud fra bladet.
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Pkt. 8 Ældrerådsvalg
• Nyt fra Valgudvalget.
-Der trykkes en valgplakat til hvert valgsted (med alle kandidater), som sættes op inde
på valgstedet eller ved indgangsparti til valgsted. Endelig placering af plakaten aftales på
dagen med kommunens valgtilforordnet. Dermed skal der ikke hænges plakat op udenfor
valgstederne.
Der er nu en liste over frivillige valgtilforordnede. Birthe laver en fordeling og tager
højde for ønsker om valgsted, i det omfang det er muligt. Alle valg tilforordnede skal
møde frem aftenen inden, til afkrydsning af brevstemmer og generel orientering.
•

Køreplan frem til valget blev gennemgået.

•

Kandidatpræsentationsmøderne:
- Betina er ordstyrer og læser op fra kandidattekster for de kandidater der ikke kan møde
op. Der laves en powerpoint til møderne.

•

Borgermøde den 12. oktober kl. 19.00 på Risbjerggård.
herunder planlægning, materialer hvem gør hvad, oplæg, faste spørgsmål? Ældrerådet
aftaler spørgsmål på næste ældrerådsmøde. Peter er ordstyrer på dagen. Der bliver bar
med salg af øl og vand til enhedspris 10 kr.

Pkt. 9 Økonomi
- Kassereren gav status på rådets driftsmidler.
-

Kassereren fremlagde tilbud i forbindelse med indkøb af ny PC med Office 365-Home samt
laser printer til Ældrerådet. Ældrerådet godkendte tilbuddene.
Den nuværende blækprinter blev refunderet 100 pct. hvilket reducerer udgiften for
laserprinteren.

Pkt. 10 Høringssager
- HØ 14 Udbud af bleer.
- HØ 15 Ændrings- og forbedringspuljen 2017.
- HØ 16 Klippekortsordningen på plejecentre.
Sagerne blev drøftet, og der var enighed om Ældrerådets indstilling til sagerne.
Pkt. 11 Eventuelt.
- Mandag d. 18. september kl. 18.30-21.30 afholdes borgermøde om handicappolitik i
Hvidovre Kommune. Mødet afholdes i Teatersalen i Frihedens idrætscenter.
-

Ældre Sagen i Roskilde afholder arrangement i forbindelse med den internationale
Alzheimer dag. Det er et foredrag med Sonja Oppenhagen og Steen Hasselbalch d. 21.
september kl. 18.00 i Roskilde kongrescenter. Billetter koster 50 kr. pr. person og købes via
billetto.dk

Mødet sluttede kl. 13.35

