HVIDOVRE ÆLDRERÅD

for alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde den 28.november 2018
Deltagere: Grete Hagedorn, Peter Lougart, Christian Thode, Inge-Lise Rasmussen, Jørgen Nygaard,
Bent Aarrebo Pedersen, Marianne Hviid og Betina E. Rasmussen (referent).
Sted: Huset, Hvidovrevej 253b. kl. 10.00.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Afholdte møder og arrangementer mv.
12. november Ældrerådets re-konstitueringsmøde i forbindelse med indtræden fra 1. suppleant.
14. november Plenarmøde med pensionistforeningerne omkring livstestamente mv. Det var et godt
møde med god dialog. Pensionistforeningsfolderen blev ligeledes opdateret.
15. november Krop og Kost ved Christian Bitz i Kometen kl. 12.00-16.00. Det var et godt
arrangement med mange flotte stande. Kommunekøkkenet havde også en fin stand. Ældrerådet ser
frem til at besøge Kommunekøkkenet i december 2018. Sundhedscenteret har sendt tak til
Ældrerådet for hjælpen.
15. november Valg til Hvidovre Frivillighedsråd 2019-2022 kl. 18.00-20.30 i Bibliotekscafeen. Et
godt arrangement med fredsvalg og et spændene oplæg fra Jens Frederik Jørgensen.
19. november Vestegnstræf i Glostrup. Marianne, Grete og Jørgen deltog fra Hvidovre Ældreråd.
21. november Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget. Ældrerådet inviteres hen og ser
Tryghedshotellet, når det står færdigt.
22. november Dialogmøde med det tekniske og kulturelle område. Det var et godt møde med en god
dialog. Ældrerådet vil på næste møde drøfte muligheden for at lave en markering/skiltning ved
offentlige toiletter. Næste møde afholdes 14. marts 2019 kl. 15.30-17.00.
28. november Kommende pensionister på Dybenskærhave kl. 16.30-20.00 Grete, Christian og Bent
deltager, og deler den nye pensionistforeningsfolder ud.
29. november Ældreliv Hvidovre i HUSET kl. 10.00-14.00 – Grete, Ingelise og Bent deltager.
Standene åbnes kl. 11.30.
Pkt. 3 Orientering fra formanden
- Der afventes stadig fremsendelse af varslet høringssag vedrørende procedure for høringer hos
Ældreråd og Handicapråd.
-Trykning af den nye pensionistbrochure er godt i gang.
- Svar vedr. regler vedrørende visitation af hjælpemidler / fleks trafik. Alt bliver straks behandlet
indenfor 48 timer.
- Værdighedspolitikken er blevet godkendt og skal nu trykkes.
- Valg til Danske Ældreråd afholdes 7.3.2019 med temadag i Allerød.
- Vedr. ansøgning om lån af HUSET, Ældrerådet og Det Frivillige Ældrearbejde fremsender
ansøgning om at låne HUSET ud fra 1.1.2019.30.9.2019.
Pkt. 4 Orientering fra Administrationen
- Ældrerådets dagsordenpunkter til næste kontaktgruppemøde
1. Visitation af hjælpemidler
Status på udlevering af hjælpemidler.
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2. Klippekortsordningerne på plejehjem og for hjemmeboende
Hvordan anvendes midlerne?
Kan de rulles til 2019?
3. Værdighedspolitikken
Hvor stort oplag trykkes der og hvordan fordeles den?
4. Bruger og pårørenderåd på hjemmeplejeområdet
Hvad er status på opstarten af rådet?
Ældrerådets punkter til kontaktgruppemøde i 16. januar.
1. Orientering om projektet med medicingennemgang på Krogstenshave
2. Orientering om ophør af kollektiv forsikring på plejehjemmene.
Er der tænkt på samarbejde med forsikringsselskaber i forhold til gruppeordninger? Kan de
enkelte plejehjem eller kommunen tegne sådanne ordninger?
- Skovturene.
Der bliver tlf. billetsalg fra HUSET d. 11. marts og 13. marts, begge dage kl. 10.00-12.00.
Pkt. 5 Gensidig orientering
Møder i Bruger og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Næste møde afholdes 10. december med julespisning.
Dybenskærhave: Der har ikke været deltagelse i møde.
Krogstenshave: Der er prøvespist julefrokost, den var lækker som altid.
Der arbejdes med ændring af arbejdstider for alle. Der er projekt i gang med sprogundervisning til
nyt personale med fokus på kulturelle holdninger og traditioner og samt sprog og kropssprog.
Der er startet projekt om medicingennemgang, som er et samarbejde med Regionen.
Den kollektive forsikringsordning på plejecentrene ophører pr. 1.1.2019, og herefter skal borgerne
selv sørge for indbo og ansvarsforsikring.
Der har været tilsynsbesøg, både anmeldt og uanmeldt.
Svendebjerghave: Der har ikke været afholdt møde.
Søvangsgården: Der har været afholdt møde. Besparelsen svarer til halvanden million, og bliver
gennemført uden personalereduktion i 2019.
Der har været uanmeldt tilsyn. Der er kommet enkelte anmærkninger omkring dokumentation. Det
rettes op når Søvangsgården kommer med på cura. Der er ikke anmærkninger der går på
patientsikkerheden. Der er brugt 42 % af klippekortsmidlerne.
Møder i Lokalråd:
Strandmarken Lokalråd: Der var møde d. 27. november. Der afholdes fællesbanko spil d. 6.
december kl. 14.30-17.00. Det koster 50 kr., og tilmelding foretages til Marianne Thode eller Peter
Lougart.
Avedøre Lokalråd: Der har ikke været afholdt møde siden sidst.
Risbjerg Lokalråd: Der var møde d. 6. november, og der arbejdes stadig på at styrke samarbejdet
med lokalråd Nord.

Det Frivillige Ældrearbejde:
Der afholdes julefrokost for de frivillige fredag d. 14.12.2019 kl. 14.00-18.00 i HUSET.
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Poul Petersen har overtaget kassererposten.
Brugerrådet i Aktivitetscenteret:
Der har været afholdt møde. Der ønskes at tiltrække yngre seniorer.
Regionsældrerådet:
Der er udsendt møderække for 2019. Næste møder er 20. marts og 23. maj 2019. Formandskabet
deltager på disse møder.
Vestegnens Ældrerådstræf:
Der har været afholdt møde i Glostrup. Næste møde afholdes i foråret 2019 i Rødovre.
Pkt. 6 Kommende aktiviteter
4. december: Møde i skovtursudvalget
11. december: Rundvisning i Hvidovre Kommunekøkken
11. december: Møde i kontaktgruppen
14. december: Julefrokost hos Det frivillige Ældrearbejde
16. januar møde i Kontaktgruppen
21. januar møde i Regionsældrerådet med valg til bestyrelsen
30. januar ordinært Ældrerådsmøde
Pkt. 7 Informationsudvalget
Drøftelse af udgivelse af næste udgave af Ældrerådet Orienterer:
Fastsættelse for deadline for artikler til januar udgaven er 21. januar 2019, artiklerne sendes til Peter
Lougart.
Det blev vedtaget, at Trykkeriet fremover står for layoutdelen, så Ældrerådet fremover blot
indsamler artiklerne og beslutter det endelige indhold.
Oplagsstørrelsen blev drøftet.
Bent orienterede om status på annoncørerne.
Pkt. 8 Økonomi
Kassereren gav status på rådets driftsmidler.
Pkt. 9 Høringssvar
HØ 29 Orientering om status på lægemangel
HØ 30: Sundheds og Forebyggelsespolitikken
HØ 31: Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik og tilhørende udmøntningskatalog
Pkt. 10 Eventuelt
En undersøgelse viser at andelen af borgere på sygedagpenge i alderen 60-64 årige er steget med 30
%. Emnet tages med til næste dialogmøde med det tekniske område.

Mødet sluttede kl. 12.30 og herefter afholdtes Ældrerådets juleafslutning.

