Referat Ældrerådets møde
Tid, dato og sted: Den 24. november 2021 kl. 10-13 i Huset, Hvidovrevej 253b incl. frokost
Deltagere: Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen, Marianne Hviid, Christian Thode, Grete
Hagedorn, Birthe Mingon, Wivie Bastian og Mette Rosengaard (referent).
Afbud:
Dagsorden:
Punkt 1.: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
Kontaktmøde d. 26-10: Der har været opfølgning på punktet omkring vaskeordninger på
dialogmøde mellem visitationen og leverandørerne.
Møde for valgtilforordnede d. 4-11: Den digitale løsning gik godt.
Optælling af stemmer d. 18-11: Det forløb godt. Der var dog mange blanke stemmer, men kun
ca. 20 flere blanke stemmer end ved forrige valg.
Dialogmøde Ældre- og Sundhedsudvalget d. 22-11: Mødet var holdt.

Punkt 3.: Orientering fra formanden
Mod og risikovillighed: Artikel er sendt rundt.
Coronapas på plejecentre: Det er indført igen.
Valg: Evaluering – og forslag til næste valg:
- Der skal laves en liste over forslag til næste valg – møde i december for alle i Ældrerådet.
- Ældrerådet betaler en annonce i Hvidovre Avis med billeder og tekst af alle kandidater
- Vælgermøde med politikerne forud for næste valg
- Være mere aktiv på Facebook løbende (flere af grupperne) – og ikke blot forud for valget
- Involvere Lokalråd i højere grad
- Lave fast aftale med Hvidovre Avis om at reklamere for ældrerådets arbejde i hele næste
valgperiode
- Genoptage ”Byens talerstol” som blev holdt i Huset m/kaffe og kage
- Corona har haft en betydning for arrangementer og deltagelse

Danske Ældreråd skal have oplysninger om det nye ældreråd: Afventer konstituering
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Danske Ældreråd blev indbudt til dialogmøde: Taget til orientering.
Danske Ældreråds referat: Der er intet nyt.
Ældreliv Hvidovre: Der er holdt to arrangementer, og de næste to holdes i Huset d. 25-11, og i
Aktivitetscentret d. 2-12 kl.10-14, hvor Ældrerådet har en stand.
Manglende referat fra KTMU: Der er ønske om at referatet sendes ud hurtigere fremover.
Forslag om varmtvandsbassin på det kommende plejehjem: Dette skal anvendes til
genoptræning, og drøftes med Hvidovre Kommune, når processen starter. Det kan også drøftes på
næste Kontaktmøde.
Aktivitetspenge fra GG-løbet er udbetalt: Det er taget til orientering.
Danmarks apotekerforening: Der er 67 % flere apoteker. Der er modtaget pjecer til orientering.
Punkt 4.: Gensidig orientering
Bruger- og Pårørenderåd:
Strandmarkshave: Der er møde d. 7-12
Dybenskærhave: møde d. 23-11 blev aflyst.
Krogstenshave: Prøvesmagning af julefrokost med et stort udvalg. De har fortsat
opfølgningsmøder i forhold til demens. Der er medicin gennemgang. De har søgt et projekt til udeområde med børnehaven. De har holdt fødselsdag. Rengøringsassistenter løser praktiske opgaver
hos borgerne. De forsøger at ansætte farmakologer til medicin-givning.
Svendebjerghave: Der er møde d. 29-11
Søvangsgården: Der var møde d. 23-11. De tester borgerne 2-3 gange om ugen, og har ingen
smitte pt. Daghjemmet er åbent. Julen holdes i de enkelte afsnit. Der har været stor
personaleomsætning, og de mangler at ansætte 1 medarbejder. Der er ansat 1 ny viceforstander.
Hjemmeboende borgere: Der er intet nyt.
Lokalrådene
Brugerrådet i Aktivitetscentret: Der har været generalforsamling, og Liselotte er formand, og
Bent er næstformand frem til årsskiftet. Der holdes online træning hver fredag.
Der er holdt møde omkring modtagelse af nye brugere.
Risbjerg: Der er møde d. 30-11
Avedøre: Møde er d. 23-11. Der er kommet input omkring valgtilforordnede til valget, som tages
med til evalueringsmødet. Ole genopstiller ikke som formand.
Strandmarken: Første møde i det nye lokalråd afventer.
Regionsældrerådet: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde
Danske ældreråd konference: Konference er aflyst.
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Det frivillige ældrearbejde: Der er generalforsamling i januar. Der er 4 handymænd, og der er
reklameret for dette på Facebook. Vild med dans er startet og går godt. Vaccinationerne er forløbet
godt. Forårsfesten holdes d. 8-3-2022. Der er fællesspisning d. 1-12. Der er julefrokost d. 15-12.
Rollator-banden er fortsat i gang, og der er taget gode billeder til ophængning i Aktivitetscentret og
Facebook. Næste møde er d. 13-12.
Vestegnens Ældrerådstræf: Møde på Bakkegården (demensplejehjem). Det var en fantastisk
oplevelse og rigtig god inspiration til det kommende plejecenter i Hvidovre. Der var mange
inspirerende teknologiske løsninger. Forslag om et fælles besøg mellem Ældrerådet og Ældre- og
Sundhedsudvalget. Der er én, der er tovholder for at samle de nye ældreråd på vestegnen.
Punkt 5.: Kommende aktiviteter
Konstituering af det nye ældreråd og fordeling af pladser i de forskellige råd: Der blev aftalt
en plan, som vedhæftes referatet.
Gitte Peronard indkalder til et introduktionsmøde for det nye ældreråd i starten af februar.
Ældrerådet holder deres første møde d. 26-1 kl. 10-13 med fokus på introduktion til det interne
arbejde i ældrerådet.
Det bliver Gitte Peronard, der sekretariatsbetjener Ældrerådet pr. 1-1-2022.
Punkt 6.: Informationsudvalget
Der er sket en mindre prisstigning, som er taget til orientering.
Beslutninger omkring bladet drøftes i det nye ældreråd. Der laves 3 blade i 2022, og det evalueres
derefter i 2023. Bladet i februar er 24 sider, og de næste to numre er 16 sider.
Det nye ældreråd skal lave en ny distributionsliste – opfølgning v/Jørgen.
Punkt 7.: Økonomi
Intet nyt.
Punkt 8.: Høringssvar
3 stk. er kommet via mail
Punkt 9.: Eventuelt
Intet.
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