Ordinært Ældrerådsmøde
Tid, dato og sted: Den 28. september 2022, kl. 09-12, HUSET, Hvidovrevej 253b
Deltagere: Jørgen Nygaard, Anette Kou, Bjarne Agerlin, Christian Thode, Jens Juul, Marianne
Hviid og Gitte Peronard (referent).
Afbud: René Langhorn

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Ældrerådet fremsætter eventuelle bemærkninger til dagsorden.

Referat:
Dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Indstilling: Ældrerådet fremsætter eventuelle bemærkninger til referatet fra sidste møde, d.
24. august 2022.

Referat:
Referatet er godkendt med bemærkning om at seneste referat er fra d. 24. august 2022 og ikke
d. 29. juni 2022.

3. Orientering om møder og arrangementer
Indstilling: Ældrerådet orienteres om:
3.1 Afholdte møder og arrangementer:
• 14-09-22: Ældrerådsmøde om årshjulet m.m.
Hele Ældrerådet deltog. Der var god dialog og årshjulet blevet justeret.
•

15-09-22: Regionsældrerådsmøde
Anette og Jørgen deltog. Følgende emner blev drøftet: kollektiv trafik, herunder busruter,
nye busstoppestandere ”smart stop”, ombygning af stationer, flextransport, opdatering af
rejsekort. Referatet kan tilgås på regionsældrerådets hjemmeside.

•

22-09-22: SFC-udvalgsmøde
Jørgen deltog. Det var et indledende møde omkring Strandmarkens Fritidscenter. I
udvalget sidder KB-medlemmer og bred gruppe af brugerrepræsentanter. Ældrerådet har to
repræsentanter, Jørgen og René. Der er i gang med at planlægge en foreløbig plan for
byggeriet.
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•

27-09-22: Ekstra budgetmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget
Referatet fra budgetmødet udsendes i uge 40. Der var en kort orientering om
budgetforliget. Der er besparelser på tre områder på sundheds- og ældreområdet; en
visitator, en hygiejnesygeplejerske og nedlæggelse af Tryghedshotellet.

•

Kursus i kommunal budgetplanlægning
Jørgen og Jens deltog. Der afventer stadig materiale fra dagen, der kan videresendes til
resten af Ældrerådet.

3.2 Kommende møder og arrangementer:
• 10-10-22: Temamøde med Danske Ældreråd
Anette og Jørgen deltager.
•

12-10-22: Temamøde i Kometen
Der er udsendt program for temamødet. Ældrerådet mødes kl. 09:00 og der kan forventes
lidt oprydning efter temamødets afslutning kl. 16:00.

•

13-10-22: Møde med KTM
Jørgen har modtaget dagsordenspunkter, men der er stadig mulighed for at komme med
flere punkter. Fristen for at sende dagsordenspunkter er d. 3. oktober.

•

13-10-22: Kontaktudvalgsmøde i Center for Sundhed og Ældre
Der drøftes dagsordenspunkter under punkt 7.

•

28-10-22: Vestegnstræf i Ishøj
Der kan deltage to repræsentanter fra Hvidovre Ældreråd. Der udvælges repræsentanter,
når Jørgen modtager programmet.

4. Orientering fra formanden
Indstilling: Formanden orienterer om følgende:
4.1 Kommende høringssvar om diabetes
Udarbejdelse af høringssvar udsættes til næste ordinære møde d. 26. oktober.
4.2 En ældrepleje med tid til omsorg
Jørgen har modtaget en rapport fra et rådgivende panel, der kommer med anbefalinger til
en ældrepleje med tid til omsorg. Jørgen videresender til resten af Ældrerådet.
4.3 Budget: få besparelser i forhold til oplæg.
Se under punkt 3.
4.4 Vaccinationer i Huset
Der foretages vaccinationer mod covid-19 i Huset om eftermiddage på udvalgte fredage og
en enkel tirsdag.
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4.5 Møde med Pensionist- og Seniorklubber
Christian er i gang med at kontakte alle pensionist- og seniorklubber mhp. at få opdateret
kontaktoplysninger. Program for mødet er: et oplæg, dernæst vidensdeling samt drøftelse.
Der serveres smørrebrød efter mødet. Det forslås at mødet afholdes d. 16. november fra
10:00-13:00.

5 Orientering fra diverse råd og fora
Indstilling: Ældrerådet orienterer hinanden gensidigt fra diverse bruger- og pårørenderåd,
lokalråd samt andre fora relateret til Hvidovre Ældreråd.
Referat:
Der henvises generelt til referaterne fra diverse råd og fora. Herudover orienterede Jørgen om
økonomien på Søvangsgården, det samme orienterede Bjarne om fra Strandmarkshave.
Christian orienterede fra hjemmehjælpsområdet og Marianne orienterede fra Avedøre lokalråd.
Generelt blev der drøftet vasketøjsordningen på de forskellige plejehjem.
Jørgen har rykket for referater og medlemslister til Ældrerådets hjemmeside. Gitte indkalder til
et møde mellem Marianne, Anne Røntved og kontorelev, hvor hjemmesiden laves om. Inputs
og ideer til hjemmesiden kan sendes til Marianne, som tager inputs med videre.

6 Punkter til drøftelse
Indstilling: Ældrerådet skal drøfte følgende:
6.1 Ændringer i Vedtægt- og Samarbejdsaftalen
Ældrerådet anbefalede rettelserne til vedtægt- og samarbejdsaftalen. Den sendes til politisk
behandling d. 14. november.

7 Punkter til beslutning
Indstilling: Ældrerådet skal tage beslutning om følgende:
7.1 Fordeling af torsdagsvagter i Huset fra 13:00-15:00 i november
• 3. november: Jens
• 10. november: Per Katznelson
• 17. november: Anette
• 24. november: Bjarne

7.2 Plan for mødeforplejning til de ordinære møder
Ældrerådet besluttede en plan for hvem, der har ansvar for mødeforplejning og opsætning,
herunder borddækning og kaffebrygning til resten af de ordinære møder i 2022.
•
•

26. oktober: Anette køber morgenbrød.
30. november: Jens køber morgenbrød.
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Den 30. november spises der frokost efter det ordinære møde. Jørgen bestiller stjerneskud.

7.3 13-10-22: Emner til kontaktudvalgsmødet
Ældrerådet besluttede at sætte følgende emner på dagsordenen til kontaktudvalgsmøde:
•
•
•

Vasketøjsordningen: friheden til at vælge vasketøjsordning uanset boligform.
Orientering om afbureaukratisering på ældreområdet
Hvidovre Kommunes ansøgning om frikommune og hvad det indebærer?

Yderligere punkter kan sendes til Gitte senest d. 6. oktober.

7.4 13-10-22: Emner til mødet med KTM
Punkter kan sendes til Jørgen inden d. 4. oktober.

7 Orientering fra Informationsudvalget
Indstilling: Ældrerådet orienteres om følgende:
8.1 Bladets redaktion
Det seneste blad udkom for en måned siden. Næste blad udkommer 1. marts og arbejdet med
indholdet er i gang. Det blev drøftet om der skal et helt tema i bladet omkring navneændringen
fra Ældreråd til Seniorråd. Christian sender snarest regninger ud for annoncer.
8.2 Nyt fra kommunen
Gitte orienterede om at det forventes, at der kan ansættes en centerchef til Center for Sundhed
og Ældre pr. 1. januar 2023.

8 Orientering om økonomi
Indstilling: Ældrerådet orienteres om økonomien
Referat:
Der er intet nyt om økonomien.

9 Eventuelt
Der blev orienteret om en henvendelse vedr. et busstoppested på den nye servicebusrute.
På næste ordinære møde sættes punktet om hvornår noget er partipolitisk eller ej – gråzoner,
som er værd at drøfte. Derudover sættes opsamling på temadagen også på dagsordenen samt
en drøftelse af hvordan suppleanterne kan involveres mere i Ældrerådets arbejde fremover.
Ældrerådet ønsker at afholde et møde med hjemmeplejen ift. for aflastningsmuligheder for
borgere med demens, nu når Tryghedshotellet nedlægges. Jørgen kontakter Pernille Haaning.
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Jørgen foreslog at der nedsættes et udvalg, der arbejder med de konkrete ændringer, der skal
foretages ifm. at Ældrerådet foretager navneændring til Seniorrådet. Herudover kan udvalget
også komme med forslag til om der skal planlægges et åbent hus-arrangement ifm.
navneændringen. Det blev besluttet at redaktionen påtager sig opgaven.
Der skal vælges nye medlemmer til Skovtursudvalget, så der er fem medlemmer, hvoraf tre af
medlemmerne er fra Ældrerådet. Ønsker til at indtræde eller udtræde er muligt nu. Udvalget er
bl.a. med til at udvælge kro, turplan med busselskabet og speakers på busturen.
Ældrerådet drøftede muligheden for at få en dialog med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
idet Ældrerådet også varetager interesser for 60-67-årige, som stadig er på arbejdsmarkedet.
Emnet sættes på dagsordenen til næste ordinære møde.
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