HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 25. oktober 2018
Deltagere: Grete Hagedorn, Peter Lougart, Christian Thode, Inge-Lise Rasmussen, Jørgen Nygaard,
Bent Aarrebo Pedersen og Betina E. Rasmussen (referent).
Afbud fra: Birthe Mingon
Mette D. Odgaard – Souschef i Center for Sundhed og Ældre deltager på mødet fra kl. 10.00-10.30
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 10.00.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
01. oktober Workshop om Værdighedspolitik kl. 9.00-11.00 i Huset, Jørgen og Grete deltog.
01. oktober Influenzavaccinationer kl. 13.30-15.00 i HUSET.
02. oktober Influenzavaccinationer kl. 7.30-9.30 i Frihedens Idrætscenter.
02. Oktober Influenzavaccinationer kl. 11.00-13.00 i Aktivitetscenteret.
03. Oktober Influenzavaccinationer kl. 13.30 -16.00 i Hvidovre C i centerkontoret på 1. sal.
05. oktober Influenzavaccinationer kl. 7.30-9.30 i Avedøre Idrætscenter.
05. oktober Influenzavaccinationer kl. 12.30-14.00 Dybenskærhave plejecenter.
05. oktober Influenzavaccination kl. 15.30-17.30 i Lille Friheden
10. oktober 75 års fødselsdag på Dybenskærhave kl. 14.00-16.00. Jørgen og Bent deltog.
13. oktober Influenzavaccinationer kl. 11.00-13.30 i Frihedens butikscenter.
23. oktober Influenzavaccinationer kl. 9.00-11.00 i HUSET. Fremadrettet bør sidste
vaccinationsdag ligge om eftermiddagen.
23. oktober Ældreliv Hvidovre i HUSET kl. 13.00-17.00 –Ældrerådets deltagelse blev aflyst pga. få
tilmeldinger.
Pkt. 3 Orientering fra formanden
• Håndtering af ældrerådsmedlems fravær (Mette D. Odgaard deltog under dette punkt).
Reglerne omkring fraværende ældrerådsmedlemmer blev drøftet.
•

Plenarmøde d. 14. november – praktisk planlægning blev foretaget.

•

Ansøgning fra Kultur og Fritid om lån af HUSET – herunder brugsretsaftalen. Der afventes
melding fra bestyrelsen fra Det Frivillige Ældrearbejde.

•

Henvendelse vedr. dialogmøder med det tekniske område. Der er modtaget svar fra
direktøren og Ældrerådets forslag om mødestyring skal drøftes med udvalgsformændene.

•

Demenshandlingsplanen. Der er kommet ny projektleder som har sørget for at
Alzheimerforeningen laver kursus for demensveninstruktører. Lokalrådsformændene bedes
undersøge hvor mange lokalrådsmedlemmer, der ønsker at blive demensven instruktør og
melde tilbage til Grete Hagedorn.
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• Kontakt til lokalrådsformænd vedrørende kommende arrangement om fremtidens
biblioteksvæsen. Invitation og tilmeldingsfrist er fremsendt til lokalrådsmedlemmerne.
•

Borgermøde i Lille Friheden om Hvidovres trafik 25.10.2018 kl. 19.00-21.00 Grete, Jørgen
og Bent deltager fra Ældrerådet.

•

Brugerpanel på hjemmeplejeområdet afventer politisk behandling. Ældrerådet har udpeget
deltagerne fra rådet.

•

Ældrerådets dagsordenspunkter til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget d. 21.
november 2018:
Ældrerådets punkter til dagsorden er:
-Konskevenser af budgetbesparelser
- Hvilke konsekvenser har de vedtaget budgetbesparelser for den fremtidige ledelsesstruktur
på plejecentrene og i hjemmeplejen?
- I forhold til udlicitering af tøjvask, skal der tilknyttes en eller flere leverandører?
-Tryghedshotel - status
Hvordan bliver bemandingen og hvordan tænkes indretningen af Tryghedshotellet? (Er der
fokus på demensvenlige farver og specialindretning?)

•

Ældrerådets dialogpunkter til dialogmøde med det tekniske område d. 22. november 2018
Ældrerådets punkter til dagsorden er:
Hvilke arbejdsområder og visioner har de forskellige udvalg i denne mødekreds?
Ældrerådet ønsker en kort indføring i visioner fra de forskellige udvalgsområder, som kan
have betydning for ældrebefolkningen i Hvidovre.
Togbusser på Hvidovrevej (Spørgsmål til Teknik og Miljøudvalget)
Hvorfor er der indsat osende gamle togbusser på Hvidovrevej?
Vejarbejder på kommunale veje (Spørgsmål til Teknik og Miljøudvalget)
Hvem har opsynspligten i forhold til tilgængelighed, når der udføres vejarbejde, og hvad er
regelsættet for aflevering af færdige ’’opgaver’’?
Kontakt til affaldsordningen (Spørgsmål til Teknik og Miljøudvalget)
Er der fastsat ventetid for borgerne – i forhold til henvendelser til affaldsordningen?
Er det korrekt, at der udelukkende er mulighed for mail henvendelser til affaldsordningen?
Lokaleudlån i kommunen (Spørgsmål til Kultur og Fritidsudvalget)
Hvordan er situationen omkring udlån af lokaler? Ældrerådet modtager forespørgsler om
lokalelån i HUSET, og oplever også udfordringer når rådet selv skal låne lokaler til større
arrangementer.
Senior Erhverv Hovedstaden (Spørgsmål til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)
Samarbejder Hvidovre Kommune med jobsøgningsnetværket Senior Erhverv Hovedstaden i
forhold til at understøtte seniorer (50+) med at finde beskæftigelse ?

Pkt. 4 Orientering fra Administrationen
• Budgettet er vedtaget og skovtursplanlægning går ind i forhandlingsfasen.
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• Oplæg til mødeplan for dialogmøder ml. ÆR og ÆSU i 2019 afventer politisk godkendelse

Pkt. 5 Gensidig orientering
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Næste møde er d. 10.12.
Dybenskærhave: Cykelpiloterne blev drøftet på sidste møde. Der planlægges
fællessangsarrangement med beboerne.
Krogstenshave: Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Næste møde er 14.11 hvor der er
prøvesmagning af julefrokosten
Svendebjerghave: Der har ikke været møde siden sidst.
Søvangsgården: Næste møde afholdes 15.11.2018.
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd: Der har ikke været møde siden sidst, næste møde er 30.10.2018
Avedøre Lokalråd: Der har været afholdt møde.
Risbjerg Lokalråd/ Lokalråd Nord: Næste møde afholdes 6.11.2018
Det Frivillige Ældrearbejde: Intet nyt siden sidst
Brugerrådet i Aktivitetscenteret: Der har været generalforsamling, og den forløb godt med genvalg
på alle poster.
Regionsældrerådet: Næste møde afholdes 7. november. Ældrerådet melder afbud til dette møde.
Vestegnens Ældrerådstræf: Næste møde afholdes 19.11.2018 i Glostrup Kommune.
Pkt. 6 Kommende aktiviteter
7. november Møde i Regionsældrerådet.
14. november Plenarmøde med pensionistforeningerne omkring livstestamente mv.
15. november Krop og Kost ved Christian Bitz i Kometen kl. 12.00-16.00 – alle deltager.
15. november Valg til Hvidovre Frivillighedsråd 2019-2022 kl. 18.00-20.30 i Bibliotekscafeen
19. november Vestegnens ældrerådstræf i Glostrup, Jørgen, Grete og Peter deltager.
21. november Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget, alle deltager.
22. november Dialogmøde med det Tekniske og Kulturelle område, alle deltager.
28. november Kommende pensionister på Dybenskærhave kl. 16.30-20.00 Grete, Christian og Bent
deltager.
29. november Ældreliv Hvidovre i HUSET kl. 10.00-14.00 – Grete, Ingelise og Bent deltager.
Pkt. 7 Informationsudvalget
Drøftelse af udgivelse af næste udgave af Ældrerådet Orienterer flyttes til næste møde.
Pkt. 8 Økonomi
Oversigt over gældende dokumenter for ældrerådsarbejdet er blevet opdateret og blev godkendt på
mødet.
Kaffekassen er blevet tømt, og fremover afleveres bon’er til kassereren.
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Pkt. 9 Høringssvar
HØ 27: Brugerråd på hjemmeplejeområdet
HØ 28: Kapacitet på plejeboliger.

Pkt. 10 Eventuelt
- Ældrerådets foldere skal opdateres.

Mødet sluttede kl. 13.07

