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Referat Ældrerådets møde 
 
Tid, dato og sted: Den 29. juni kl. 9-12 i Huset, Hvidovrevej 253b.  
 
Deltagere: Jørgen Nygaard, Anette Kou, Bjarne Agerlin, Christian Thode, Jens Juul, Marianne 

Hviid, René Langhorn og Gitte Peronard (referent). 

Afbud:  

 

Dagsorden 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med bemærkning om at indsætte punkt 5A: punkter til beslutning.   

 

Punkt 2: Afholdte møder og arrangementer 

11. maj: møde med Hjemmeplejen  

Anette og Jørgen deltog. Det er et uformelt møde, så der tages ikke referat.    

20 maj: Vestegnstræf 

Jens, Marianne og Jørgen deltog. Referatet er udsendt.  

13. juni: Kontaktmøde med Center for Sundhed og Ældre  

Hele Ældrerådet deltog. Referatet er udsendt.  

14. juni: møde om den nye ældrelov 

René deltog. Der var god dialog og der blev bl.a. drøftet løn og uddannelse til social- og 

sundhedsassistenterne, frikommunerne og afbureaukratisering.    

20. juni: kaffemøde med Susan og Mette  

Jørgen og Anette deltog. Der er et uformelt møde, så der tages ikke referat.  

22. juni: møde i busudvalget 

Ældrerådet fik fremlagt busplanen. Der stræbes efter at bussen kommer i drift i december 2022. 

Ældrerådet mangler stadig at få tilsendt referat samt busplanen med stoppesteder.    

22. juni: Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget  

Hele Ældrerådet deltog. Der er udsendt referat.  

23. juni: møde med KTM 

Ældrerådet har ikke modtaget referatet endnu.   

29. juni: Ældrerådsmøde  

Der afholdes ordinært møde i dag.  

 

Punkt 3: Orientering fra formanden 

Husk Alzheimersdagen d. 24. september  

Der afholdes Alzheimersdag i HUSET d. 24. september.  
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Nyt medlem af Ældrerådet  

Ebbe Bay er udtrådt af Ældrerådet, da han fraflytter kommunen. Jens Juul er derfor indtrådt i 

Ældrerådet pr. 24. juni 2022.  

Evt. møde med ny Kommunalbestyrelse  

Jørgen har modtaget en henvendelse fra tidligere ældrerådsformand, Birthe Mignon, om at kunne 

holde et møde med den nye kommunalbestyrelse. Ældrerådet besluttede ikke at afholde sådan et 

møde, men dette kan overvejes ifm. næste ældrerådsvalg i 2025.     

Ældrerådets evaluering af valget tages op til drøftelse til det ordinære møde i august.  

Rapport om brugen af antipsykotisk medicin 

Der er kommet en rapport om brugen af antipsykotisk medicin fra Danske Ældreråd og kan findes 

på deres hjemmeside. Jørgen sender rapporten.   

Kursus om kommunal budgetlægning d. 31. august kl. 10:30-15:00 i Ringsted 

Anette og Jens deltager. Det er Danske Ældreråd, som arrangerer og tilmeldingen foregår via 

deres hjemmeside.     

Opdatering af pensionist- og seniorklubber 

Christian opdaterer listen over pensionist- og seniorklubber. Klubberne er inviteret til plenarmøde i 

september.  

Frivilligcenter 

Der er blevet afholdt møde, hvor der blev nedsat en bestyrelsen. Referat fra det stiftende møde 

samt vedtægter kan findes på hvidovre.dk. Gitte medsender materiale med referatet.  

Strandmarkens plejehjem  

Der henvises til referatet fra dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget d. 22. juni 2022.  

 

Punkt 3A: Udvikling - Ældrerådets visions- og strategiproces 
Orientering fra arbejdsgruppen om det igangværende arbejde. 

Bjarne orienterede om arbejdsgruppens arbejde med interessentanalysen. Som led i dette skal 

Ældrerådet drøfte hvad Ældrerådets mission er (”hvorfor er vi her?”). Inputs bruges i 

arbejdsgruppens videre arbejde.  

Følgende pointer fremgik under drøftelsen:  
- At Ældrerådet er et rådgivende organ ift. det ældrepolitiske område, som f.eks. i 

udarbejdelse af politikker på ældreområdet, indflydelse på ældrepolitikken, dialog med 

politiske udvalg,  

- Mere fokus på at påvirke beslutninger på emner før en høring. Eksempler kan være at 

mene noget om sundhedsklyngerne og ny ældrelov.  

- Muligheden for at holde særskilte temamøder, som udelukkende handler om et givent 
emne, f.eks. sundhedsklyngerne.  

- At se på balancen mellem driftsopgaver og udviklingsopgaver. Ældrerådet er sat i værk for 
at skabe gode vilkår for borgere og 60 år. Det omhandler fra de små konkrete 
problemstillinger, som en elevator der er ude af drift til påvirkning af sundhed- og 
forebyggelsespolitikken.  

- At bygge videre på de gode relationer til Ældrerådets interessenter.  
- Kommunikation på flere medier, f.eks. Kæmpernes Marked, via Facebook mv.  

Ældrerådet drøfter videre på det ordinære møde i august.  
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Punkt 4: Gensidig orientering fra diverse råd 

Bruger- og Pårørenderåd 

Strandmarkshave:  

Der blev afholdt møde d. 28. juni. Referatet bliver sendt ud.  

Dybenskærhave: 

Der blev afholdt møde d. 16. juni. Referatet bliver sendt ud.  

Krogstenshave:  

Der afventes et møde.  

Søvangsgården:  

Der har været afholdt møde. Der afholdes bestyrelsesmøde i august.  

Hjemmeboende borgere:  

Der har været afholdt møde d. 9. juni. Referatet bliver sendt ud.  

Tina Faarup går på pension pr. 1. august. Debbie bliver konstitueret leder af Visitationen.  

Svendebjerghave:  
Der har været afholdt møde, hvor den tværsektorielle samarbejdsaftale med 72 timers lægeligt 

behandlingsansvar efter hospitalsudskrivelse blev drøftet.  

 

Brugerrådet i Aktivitetscentret 

Der har været afholdt sommerfest. Der blev drøftet Budget og nedrivning af danseskolen.  

 

Lokalråd 

Risbjerg 

Der er intet nyt.  

Avedøre:  

Der har været afholdt møde d. 21. juni.  

Strandmarken: 

Der har været afholdt møde. Lokalråd Strandmarken har to primære fokusområder; et arrangement 

og et projekt om at række hånden ud på tværs af etniciteter og aldersgrupper.  

 

Nord:  

Der har været afholdt møde for nyligt.  

Regionsældrerådet 

Referatet er udsendt. Ældrerådet skal være opmærksomme på at få sendt repræsentanter afsted 

til møderne. Der kan sendes to medlemmer.  
 

Danske Ældreråd 

Der er udsendt referat.  
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Det frivillige ældrearbejde 

Det frivillige ældrearbejde har et arrangement på Lille Friheden og har ansvaret for den 

økonomiske del. Der bliver udsendt en arbejdsplan, hvor hvert lokalråd får forskellige opgaver.  

 

Vestegnens Ældreråds- og seniortræf 

Der er udsendt referat.  

 

Fremover videresendes referaterne fra de forskellige lokalråd og bruger- og pårørende til hele 

Ældrerådet efter endt møde. Punkt 4: orientering fra diverse fora gennemgås kun, hvis et 

ældrerådsmedlem kræver yderligere uddybning fra referaterne.  

 

Punkt 5: Kommende aktiviteter 
Evaluering af første halvdel af 2022 i Ældrerådet 

Punktet sættes på dagsordenen til det ordinære møde i august.   

Temamøde d. 12. september fra 09:00-17:00 

De fleste medlemmer fra Ældrerådet deltager.  

 

Punkt 5A: Punkter til beslutning 

Ordinært møde i august  

Det ordinære møde i august rykkes fra d. 31. august til 24. august, kl. 09-12.  

Navneændring: Hvidovre Ældreråd til Hvidovre Seniorråd 

Kommunalbestyrelsen godkendte Ældrerådets anmodning om navneændring fra Hvidovre 

Ældreråd til Hvidovre Seniorråd. Ældrerådet besluttede derfor at navneændringen træder i kraft pr. 

1. januar 2023.  I efteråret 2022 vil Ældrerådet bruge tiden på at forberede og kommunikere 

navneændringen.  

Mødetidspunkt for de ordinære møder i andet halvår af 2022  

Ældrerådet besluttede at de ordinære møder fremover afholdes fra kl. 09-12.  

Hvordan de ordinære møder fremover styres ud fra dagsordenen 

Punktet sættes på dagsordenen til det ordinære møde i august.   

 

Punkt 6: Informationsudvalget 
Bladet og omdeling 

Bladets fremtid 

Næste blad forventes at udkomme d. 1. september.  

Der har været drøftet om bladet skulle overgå til at være et digitalt blad. Det undersøges på 

nuværende tidspunkt, hvor mange klik, bladet har på Ældrerådets hjemmeside. Derudover 

undersøger Marianne billigere alternativer ift. at trykke bladet.  
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Omfordelingen af bladene skal indskrænkes til der hvor der også uddeles Hvidovre Avis. Plejehjem 

får også tildelt blade.  

Referater 

Referater fra lokalråd og bruger- og pårørenderåd sendes til Gitte, der sørger for de lægges op på 

Ældrerådets hjemmeside.    

 

Info fra kommunen 

Revidering af vedtægt- og samarbejdsaftale  

Vedtægt- og samarbejdsaftalen er fortsat til revidering i juridisk afdeling.   

Gittes ferieafløser for møder i august  

Da Gitte holder ferie i august, bliver det Anne Røntved der tager referat til det ordinære møde og 

Mette Dupont, der tager referat til budgetmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget.   

Ny dato for budgetmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget 

Der arbejdes på at finde en ny dato i midt august i stedet for d. 30. august.   

Brev fra Gældsstyrelsen  

Denne er under behandling.  

 

Punkt 7: Økonomi 
Christian orienterede om økonomien.  

 

Punkt 8: Høringssvar 
Der har ikke været nogle høringssvar.  

 

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

Vagter fordeles for august og september, da Ældrerådet ikke afholder møde i juli.   

Fordeling af vagter i august og september: 

• 4. august: Anette 

• 11. august: Per Kaz 

• 18. august: Bjarne 

• 25. august: Marianne + Jens 

• 8. september: Per Kaz     

• 15. september:  

• 22. september: Jørgen    

• 29. september: Bjarne  

 

Punkt 10: Eventuelt 
På det ordinære møde i september sættes der et punkt på dagsordenen vedr. drøftelse af ny 

ældrelov - hvornår noget er partipolitisk eller ej?  


