Vedrørende: Konstituerende møde i Hvidovre Ældreråd 12.11.2018
Dato:

12. november kl. 12.00

Sted:

HUSET, Hvidovrevej 253B

Deltagere:

Grete Hagedorn (Ældrerådsmedlem)
Jørgen Nygaard (Ældrerådsmedlem)
Christian Thode (Ældrerådsmedlem)
Bent Aarrebo Pedersen (Ældrerådsmedlem)
Inge-Lise Rasmussen(Ældrerådsmedlem)
Marianne Hviid (1. suppleant til Ældrerådet)
Betina E. Rasmussen (Center for Sundhed og Ældre)

Fravær uden
afbud:
Peter Lougart (Ældrerådsmedlem)
Baggrund for re-konstituering af Hvidovre Ældreråd:
I forbindelse med ældrerådsmedlem Birthe Mingon sygeorlov fra
ældrerådsarbejdet er 1. suppleant Marianne Hviid indkaldt til
ældrerådsarbejdet. Hvidovre Ældreråd har ønsket at re-konstituere sig i
forbindelse med 1. suppleantens indtræden.
Det bemærkes, at suppleanten er indkaldt på ubestemt tid indenfor den
fireårige valgperiode. Når Birthe Mingon meddeler, at hun er klar til at
vende tilbage, træder suppleanten ud af rådsarbejdet igen. Valgperioden er
1.2.2018-31.12.2021.

1. Valg af formand
Jørgen Nygaard blev foreslået af Grete, Christian og Bent.
Jørgen blev valgt flerstemmigt.
Jørgen Nygaard er fremadrettet formand for Hvidovre Ældreråd
Jørgen overtog herefter mødeledelsen.

2. Eventuel re-konstituering af andre poster i Hvidovre Ældreråd
Ældrerådet har foretaget en fordeling af tillidsposterne. Der er indsat
suppleanter på de poster som Birthe bestred:
•
•
•
•
•
•

Bent deltager i Aktivitetscenteret Brugerråd.
Formand og næstformand deltager i Regionsældrerådet.
Jørgen deltager i bestyrelsesmøderne på Søvangsgården.
Poul, Bent, Ole og Peter sidder i Informationsudvalget for
Ældrerådet orienterer.
Peter Lougart er redaktør på Ældrerådet Orienterer.
Kontaktperson i Lokalråd Nord. Leif Hauballe er formand.
Der er aftalt et styrket samarbejde mellem lokalråd Nord og
Risbjerg.
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Grete Hagedorn fortsætter som næstformand.
Christian Thode fortsætter som kasserer/sekretæropgaven i forhold
til høringssvarene mv.
Næstformand er ordstyrer på Ældrerådets møder.
3. Evt.
Grete orienterede kort om at hun havde besøgt Birthe Mingon.
Ældrerådet gav Birthe en buket og ser frem til at hun er klar til at vende
tilbage til ældrerådsarbejdet. Birthe sendte en hilsen til alle.
Birthe Mingon vil fremadrettet ikke modtage mails vedrørende
ældrerådsarbejdet, da hun skal have ro til at komme sig. Når hun
træder tilbage i rådsarbejdet tilknyttes hun igen maillisterne
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