Referat Ældrerådets møde
Tid, dato og sted: Den 23. februar 2022 kl. 13-15 i Huset, Hvidovrevej 253b.
Deltagere: Jørgen Nygaard, Anette Kou, Bjarne Agerlin, Christian Thode, Ebbe Bay,
Marianne Hviid, René Langhorn og Gitte Peronard (referent).
Afbud:

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

Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
Kontaktmøde d. 7. februar:
Referatet fra kontaktmøde er udsendt.

Punkt 3.: Orientering fra formanden
Referat fra dialogmøde d. 12. december 2021:
Jørgen sender referatet til de nye medlemmer.
Referat fra Danske Ældreråd
Referatet fra Danske Ældreråd findes på deres hjemmeside.
Alle opfordres til at holde sig opdateret løbende på Danske Ældreråds hjemmeside.
Nemmere at indgive bekymringshenvendelse
Disse kan indgives på Danske Ældresråds hjemmeside.
Alzheimersforening
Alheimzersforeningen har fået lov til at opsætte lidt reklame i HUSET. Det er Wivie Bastian,
suppleant, der har kontakt med Alzheimersforeningen.
Projekt Ældreboliger i Strandbyparken
Det er vedtaget at rive tilbygningerne ned og bygge to nye lejligheder. Det er ikke været muligt at
omdanne lokalerne til ældreboliger.
Bænk foran HUSET
Der er kommet en bænk foran HUSET.
Billetsalg til skovturene 4. april 2022
Jørgen og Christian skal lægge en plan for bemandingen til billetsalget. Ældrerådet udtrykker
bekymring for risikoen for at der dannes kø udenfor, hvilket ikke er optimalt hvis vejret er dårligt.
Jørgen har været i dialog med forvaltningen omkring løsninger.
René og Anette bliver en del af bemandingen til billetsalget.
Telefonsalget bemandes af bl.a. af René d. 14. og 16. marts.
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Punkt 4.: Gensidig orientering fra diverse råd
Bruger- og Pårørenderåd
Strandmarkshave:
Der har ikke været afholdt møde.
Dybenskærhave:
Der er møde d. 3. marts.
Krogstenshave:
Der har ikke været afholdt møde.
Søvangsgården:
Mødet er udsat.
Hjemmeboende borgere:
Der afholdes møde d. 23. februar.
Svendebjerghave:
Seneste møde blev aflyst. Anette har rykket for et nyt møde.
Lokalråd
Brugerrådet i Aktivitetscentret:
Der er lavet nyt årshjul med nye datoer.
Risbjerg:
Lokalrådet lavede ny konstruktion med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Avedøre:
Der er møde i starten af april.
Strandmarken:
Lokalrådet har sat en annonce i Hvidovre Avis om at der søges nye medlemmer.
Regionsældrerådet:
Der er intet nyt fra Regionsældrerådet.
Jørgen undersøger om Regionsældrerådet har en hjemmeside.
Danske ældreråd konference:
Ældrerådet drøftede muligheden for at 1-3 medlemmer kan deltage i konferencen. Jørgen
undersøger tilmeldingsfristen.
Det frivillige ældrearbejde:
Det frivillige ældre har valgt formand.
Vestegnens Ældreråds- og seniortræf:
Der har ikke været træf i Vestegnens Ældreråd siden sidste ordinære møde.
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Dialogmøde med formænd om den nye ældrelov.
Danske Ældreråd har inviteret til dialogmøde med formålet om at få inputs til den nye ældrelov.
Møderne er i marts. Anette undersøger muligheden for at deltage.

Punkt 5.: Kommende aktiviteter
Kursus Lautruppark d. 1. marts 2022 kl. 09:00-15:30.
Ebbe er afmeldt. Ældrerådet har modtaget invitation fra Danske Ældreråd d. 23. februar.
Uformelt møde med Susan og Nicolai d. 10. marts 2022.
Jørgen og Anette deltager.
Lederdag i Allerød d. 16. marts 2022.
Jørgen og Anette deltager.
Møde med KTM d. 17. marts, kl. 10:00-11:30.
Hele Ældrerådet deltager.
Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget tirsdag d. 29. marts, kl. 15:30-16:45: drøftelse af
dagsordenspunkter.
Emner til dialogmødet kan sendes til Jørgen senest torsdag d. 17. marts.
Ordinært møde d. 30. marts 2022
Næste ordinært møde er d. 30. marts.
Kususrækken i Ældreliv Hvidovre
Ældreliv opstartes d. 24. marts. Det afholdes i HUSET med fire kursusgange i løbet af marts og
april. Alle kurser er fra 10-14. Det er kommunen, der arrangerer kurset. Ældrerådet plejer at hjælpe
til på selve kurserne:
24. marts: Anette + Jørgen
31. marts: Jørgen
7. april: Marianne
28. april (obs. i Aktivitetscenteret): Bjarne

Punkt 6.: Informationsudvalget
Bladet og omdeling
Bladet kom på gaden i uge 7. Omdelingen af bladet er i gang.
Redaktionen er gået i gang med forberedelserne til det næste blad, der udkommer til efteråret.
Info fra kommunen
Sundhed og Ældre er i dialog med visitationen og borgerservice om muligheden for at hjælpe
borgere der ønsker at fraflytte en visiteret ældrebolig.

Punkt 7.: Økonomi
Økonomien gennemgås til næste møde.
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Punkt 8.: Høringssvar
Der er ikke afgivet høringssvar siden sidste møde.

Punkt 9: Vagter i marts og april
Fordeling af torsdagsvagter i marts og april fra kl. 13:00-15:00.
3. marts: René + Jørgen
10. marts: Per Katz
17. marts: Marianne + Ebbe
24. marts: Anette
31. marts: Jørgen
7. april: René
21. april: Bjarne
28. april: Anette

Punkt 10.: Eventuelt
Ældrerådet efterspørger om det er muligt at få de aflagte iPads, som ikke længere bruges af
Kommunalbestyrelsen. Gitte undersøger.
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