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Referat Ældrerådets møde 
 
Tid, dato og sted: Den 30. marts kl. 10-13 i Huset, Hvidovrevej 253b.  
 
Deltagere: Jørgen Nygaard, Anette Kou, Bjarne Agerlin, Christian Thode, Marianne Hviid, 

René Langhorn og Gitte Peronard (referent). 

Afbud: Ebbe Bay 

 

Dagsorden 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  

Ebbe Bay har meddelt formanden, at han holder sygeorlov i foreløbigt 3 måneder. Ifølge 

vedtægterne skal 1. suppleant derfor indkaldes som Ebbes stedfortræder i orlovsperioden. 

Administrationen igangsætter denne proces.  

Punkt 2: Afholdte møder og arrangementer 
Ældresagen, møde d. 24. marts 

Anette og Jørgen deltog.  

Uformelt møde d. 7. marts med Pia Jenfort, Aktivitetscenteret 

Jørgen deltog. Mødet omhandlede ændringerne i køkkenet i Aktivitetscenteret.  

 

Møde i Aktivitetscenteret d. 10. marts ang. Veluxfonden 

Jørgen deltog. Ældrerådet vil have undersøgt om de kan ansøge fonde/puljer til konkrete 

udviklingsformål. Der er ikke tale om at ansøge fonde/puljer til driftsformål.  

Kursus Lautruppark d. 1. marts 2022 kl. 09:00-15:30  

Alle medlemmer af Ældrerådet deltog.  

 

Uformelt møde med Susan og Nicolai d. 10. marts 2022 

Jørgen og Anette deltog.  

 

Lederdag i Allerød d. 16. marts 2022 

Anette og Jørgen deltog.  

 

Møde med Lokalråd Nord 

Genstartsmøde.  

 

Møde med KTMU d. 17. marts, kl. 10:00-11:30.  

Ældrerådet udtrykker stærk utilfredshed med at referaterne ikke modtages. Dette er et generelt 
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problem, som Ældrerådet har påpeget ad flere omgange. Derudover mangler Ældrerådet 

indkaldelse til møde omkring servicebussen.  

 

Ansøgning af iapds og adgangskort til Rådhusgrunden 

Ældrerådet har besluttet at udarbejde en ansøgning til Hvidovre Kommune om ipads med 

office365. Samtidig søges der om adgangskort til Rådhusgrunden, som også vil være muligt at 

anvende når man skal ind i HUSET.  

 

Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget tirsdag d. 29. marts, kl. 15:30-16:45 

Ældrerådet besluttede at afholde et internt formøde inden dialogmøderne. Ved det ordinære møde 

i april drøfter Ældrerådet emner til næste dialogmøde i maj. 

Ældrerådet drøftede muligheden for dagsorden til dialogmødet fremover kan sammensættes i et 

samarbejde med Ældre- og Sundhedsudvalget. Dette kan evt. tages op til næste dialogmøde.  

Næste dialogmøde er d. 31. maj.  Grundet skovturene er flere medlemmer forhindret i at deltage. 

Ældrerådet har derfor fremsat følgende datoforslag til erstatning af dialogmødet d. 31. maj:  

• Mandag d. 23. maj  

• Onsdag d. 1. juni  

• Tirsdag d. 7. juni      

Gerne efter kl. 15:30, hvis muligt.  

 

Kususrækken i Ældreliv Hvidovre 

Første møde i kursusrækken blev afholdt med 12 deltagere i HUSET.  

Næste møde er torsdag d. 31. marts, hvor mødet omhandler IT og IT-sikkerhed.  

 

Dialogmøde med Danske Ældreråd d. 8. marts vedr. Ny Ældrelov 

Anette deltog i mødet. Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet med den nye ældrelov.  

Der skal arbejdes med tre forskellige temaer. Danske Ældreråd er med i det lovgivningsmæssige 

arbejde.   

Repræsentantskabsmøde i Regionens Ældreråd d. 29. marts 

Anette deltog. Der var erfaringsudveksling, hvor der bl.a. blev drøftet mangel på speciallæger på 

vestegnen. Derudover blev der drøftet etablering af faste arbejdsgrupper, som har fokus på ældre i 

et regionalt perspektiv.   

Regionernes Ældreråd har planlagt yderligere tre møder i 2022: 

• 16. maj: det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  

• 15. september: trafikpolitik. 

• 10. november: seniorboliger 

Ældrerådet beslutter hvem der deltager, når indbydelserne til møderne modtages.  
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Punkt 3: Orientering fra formanden 

Forslag om møde med lokalrådene, emne til indlæg + lokaråds opgave  

Ældrerådet afholder et fælles møde med alle lokalråd mhp. samarbejde og lokalrådenes opgaver. 

Mødet afholdes mandag d. 9. maj fra kl. 09:30-11:30. Der serveres frokost kl. 11:30. Ældrerådet 

besluttede, at temaet for mødet er frivillige foreninger. Jørgen undersøger muligheden for en 

oplægsholder, evt. fra Aktivitetscenteret, som kan fortælle om hvad det vil sige at være en frivillig 

forening.  

Temadag om ældreliv i Kometen d. 20. april kl. 09:00-17:00 

Bjarne, Marianne, Christian og Anette deltager. Jørgen afklarer det præcise tidsrum for 

temadagen.   

Opstart af klageråd for hjemmehjælp  

Der er kommet en forespørgsel fra en borger omkring muligheden for at opstarte et klageråd for 

hjemmehjælpsmodtagere. Ældrerådet vil opfordre borgeren til at benytte sig af de allerede 

etablerede klageenheder.  

Forslag om vedtægter Danske Ældreråd  

De ændrede vedtægter kan findes på Danske Ældreråds hjemmeside.   

Dokumenter for Ældrerådet 

Alle dokumenter er stadig gældende. Ved behov for ændringer kontaktes Christian.  

Årshjul modtaget med bemærkninger  

Status på arbejdet i årshjulet blev gennemgået.  

Der blev drøftet behovet for at udarbejde et driftshjul. Christian udarbejder.  

Det aftales at Marianne indgår i arbejdsgruppen med Bjarne og Anette omkring vision og 

strategiarbejdet.   

Kontaktliste Ældreåd  

Listen er udsendt.  

Opdatering af pensionistforeninger  

Listen med pensionistforeninger i Hvidovre kræver en opdatering, idet den nuværende liste sidst er 

opdateret i 2018. Ældrerådet drøfter dette på et senere tidspunkt.  

 

Punkt 4: Gensidig orientering fra diverse råd 

Bruger- og Pårørenderåd 

Strandmarkshave: 

Der er intet nyt.  
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Dybenskærhave: 

Næste møde er d. 4. april.  

 

Krogstenshave:  

Der er intet nyt.  

 

Søvangsgården:  

Der har været valg til beboerrepræsentanter.  

 

Hjemmeboende borgere:  

Der er udarbejdet en plan for valget til rådet d. 26. april.  

Svendebjerghave:  

Der har været afholdt et møde med gensidig introduktion. Der er aftalt et nyt møde.  

Der arbejdes på hvordan man får brugerens stemmer i spil.  

 

Lokalråd 

Brugerrådet i Aktivitetscentret:  

Der er intet nyt.  

Risbjerg:  

Der er intet nyt.  

Avedøre:  

Møde d. 5. april. Rådet er ved at opstarte ”gangere på Avedøre”.  

Strandmarken: 

Lokalrådet er ved at finde foredragsholdere til forskellige temadage.  

 

Nord:  

Rådet har konstitueret sig. Nord opstarter vagter i HUSET efter sommerferien.  

 

Regionsældrerådet: 

Punktet blev gennemgået under pkt. 2: afholdte møder og arrangementer.   

 

Danske ældreråd konference:  

Anette deltager den 10. maj til konference. 
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Det frivillige ældrearbejde: 

Der er kommet en ny brochure.  

 
Vestegnens Ældreråds- og seniortræf:  

Der er intet nyt.  

 

Punkt 5: Kommende aktiviteter 
Billetsalg til skovture d. 4. april 

Listen er udsendt.  

Temadag d. 20. april  

Ældresagen d. 21. april  

Jørgen og Anette deltager.  

Guidemøde i HUSET d. 25. april, kl. 10:00 

Ordinært møde d. 27. april 

Næste ordinære møde er onsdag d. 27. april.    

 

Punkt 6: Informationsudvalget 
Bladet og omdeling 

Revidering af antal af blade på bl.a. plejehjemmene 

Ældrerådet drøftede fordelingen af Ældrerådets blad. Redaktionen laver et forslag til en ny 

distributionsliste.  

Info fra kommunen 

Revidering af vedtægter og samarbejdsaftalen  

Processen er i gang. På nuværende tidspunkt er vedtægter- og samarbejdsaftalen til juridisk 

revidering.  

Navneændring – fra Ældrerådet til Seniorråd 

Ældrerådet skal sendes en forespørgsel med ønsket om navneændring fra Ældreråd til Seniorråd. 

Christian udarbejder skrivelse, der sendes til kommunen efter godkendelse i Ældrerådet.   

 

Punkt 7: Økonomi 
Økonomien blev gennemgået.  

På næste ordinære møde gennemgås og drøftes økonomiske initiativer.  

 

Punkt 8: Høringssvar 

Høringssvar nr. 2. og nr. 3 er afsendt.  

 

Punkt 9: Vagter 
Fordeling af torsdagsvagter fra kl. 13:00-15:00.  

Fordeling af vagter i april blev fordelt på det ordinære møde i februar.  
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Fordeling af vagter i maj:  

• 5. maj: lukket grundet skovtur 

• 12. maj: Christian 

• 19. maj: Jørgen 

• 26. maj: Lukket grundet helligdag (Kristi Himmelfart)  

 

Punkt 10: Eventuelt 
Fremover mødes Ældrerådet fra 9-12 i stedet for 10-13 på ordinære møder.   

Bjarne har været til møde i referencegruppen for demenshandlingsplanen. Rammen for mødet var 

en workshop med repræsentanter fra flere områder. Der afholdes en workshop igen til efteråret.  

Marianne er blevet medadministrator for Ældrerådets Facebookside. Marianne arbejder på at få 

mere liv og flere medlemmer på facebooksiden. Der arbejdes videre på at fremme facebooksiden, 

når Ældrerådet går i gang med at udarbejde en kommunikationsstrategi.  


