Ordinært Ældrerådsmøde
Tid, dato og sted: Den 24. august 2022, kl. 09-12, HUSET, Hvidovrevej 253b
Deltagere: Jørgen Nygaard, Anette Kou, Bjarne Agerlin, Christian Thode, Jens Juul, Marianne
Hviid, René Langhorn og Anne Røntved (referent).
Afbud: Anette Kou

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

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Indstilling: Ældrerådet fremsætter eventuelle bemærkninger til referatet fra sidste møde, d.
29. juni 2022.
Referat: Rettelse til sidste referat: Temamødet afholdes den 12. oktober og ikke den 12.
september.

3. Orientering om møder og arrangementer
Indstilling: Ældrerådet orienteres om:
3.2
•

Afholdte møder og arrangementer:
Budgetmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget, d. 18. august
Tryghedshotellet lukkes for resten af 2022. Det er endnu uvist hvorvidt aflastningspladserne
på tryghedshotellet kommer til at åbne igen i 2023.

3.2 Kommende møder og arrangementer:
•

31-08-2022: Budgetkursus i Ringsted
Jens og Jørgen deltager.

•

08-09-2022: Møde i Aktivitetscentret angående temadag kl. 10:00-12:00
Marianne og Jørgen deltager

•

15-09-2022: Regionsmøde ang. bl.a. trafik
Jørgen og Anette deltager

•

22-09-2022: SCT møde vedr. plejehjemsbyggeri og Strandmarkens Fritidscenter
16:30-18:30
René og Jørgen deltager
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•

26-09-2022: Uformelt møde med Susan og Mette
Anette og Jørgen deltager.

•

28-09-2022: ÆR møde

•

12-10-2022: Temamøde i kometen

•

13-10-2022: KTM møde kl. 09:30
Jørgen skriver til lokalrådene vedr. punkter til drøftelse. Det er et problem at ÆR aldrig får
svar på de spørgsmål de stiller til KTM møderne. Det er igen diskuteret at det er
problematisk at vi ikke bliver sidestillet med de øvrige folkevalgte lokalpolitikere ift. at kunne
få adgang til rådhuset med nøglebrikker. Det er under al kritik.

•

13-10-2022: Kontaktudvalgsmøde kl. 13:00
Til ÆR-mødet i september drøftes der hvilke punkter der skal på dagsorden til dette møde.

•

28-10-2022: Vestegnstræf
Det afholdes i Ishøj. ÆR afventer dagsorden og hvor mangle repræsentanter der må have
lov til at deltage. Derefter planlægges der hvem der skal med.

4. Orientering fra formanden
Indstilling: Formanden orienterer om følgende:
4.1 Kommende høringssvar: møde efter ÆR møde slut kl. 13:00
Høringssagerne drøftes efter ÆR-mødet i dag.
4.2 Evaluering af valg
ÆR skal evaluere det seneste ÆR-valg på det næste ordinære møde. ÆR starter med at
evaluere internt og så skal der også afholdes et møde imellem ÆR og valgkomitéen på
rådhuset.
4.3 Kontoropgaver
Huskelisten over de opgaver man har når man har kontorvagt skal revideres. Det
dagsordensættes til næste ordinære møde i ÆR.
4.4 Ekstrabladsartikel
Disse sager skal drøftes på kontaktudvalgsmøderne imellem ÆR og Hvidovre Kommune. Her
kommer fokus til at være på at forebygge sådanne tilfælde fremadrettet.
4.5 Ændring ved skift til Seniorråd
Ændringen træder i kraft den 1. januar 2023. ÆR vil planlægge et lille event der markerer
skiftet og det skal annonceres i Hvidovre Avis.
4.6 Pensionist/seniorklub opdatering
Hvis der er nogle der har kontakt med klubber, så send kontaktoplysningerne til Christian.
4.7 Vaccinationer i efteråret
Danske Lægers Vaccinationsservice håber at samarbejdet imellem dem og ÆR kan blive
genoptaget, så de kan blive klar til at give influenzavaccinationer og COVID-vaccinationer til
oktober. ÆR afventer mere information fra Danske Lægers Vaccinationsservice.
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4.8 Elderlearn
Jens har meldt sig til at være en del af Elderlearn. Jens har en fast kontaktperson som han
hjælper med dansk. Jens gør opmærksom på at det er meget givende både som hjælper og
som den der modtager hjælpen. Der er mange af de friske ældre der har anden etnisk
herkomst end dansk, som ville have stor glæde af at få en kontaktperson. Elderlearn har tilbudt
at komme og give information om projektet. ÆR vil meget gerne høre om projektet, med fokus
på at gøre folk interesseret i ældrearbejdet. ÆR vil invitere både Det Frivillige Ældrearbejde og
Elderlearn til et møde.

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 er ikke sket meget siden juni-mødet. Jørgen har kontaktet alle bruger- og
pårørenderåd og lokalråd, med information om at hans skal modtaget medlemsliste med
kontaktoplysninger, samt referaterne fra seneste møde.

6. Punkter til drøftelse
Indstilling: Ældrerådet skal drøfte følgende:
6.1 Ældrerådets visions- og strategiproces: Genoptage drøftelse ”Hvorfor er vi her”.
Kort indlæg fra Anette og Bjarne
I forbindelse med navneændringen giver det mening at gentænke hvad det vil sige at være et
Seniorråd og ”Hvorfor vi er her”. Det kræver også at vi udvider vores målgruppe, og derfor
giver det også mening at vi tænker seniorrådets arbejde og formål på en anden måde end man
hidtil har med Ældrerådets arbejde. Det betyder at der også er flere udvalg som Seniorrådet
kan have et samarbejde med, f.eks. på kultur-, arbejdsmarkeds- og boligområdet – alle
områder som har betydning for borgere i aldersgruppen 60+. Vi skal være mere opsøgende, vi
skal dagsordensætte forslag og emner som fylder for os, og ikke kun forholde os til
dagsordener der kommer fra lokalpolitisk side.
Der er brug for et temamøde omkring dette, som kun behandler dette tema. Alle medlemmer i
Ældrerådet skal være deltagende. Temamødet skal ende ud med nogle konkrete planer og
aftaler for ovenstående. Bjarne, Anette og Marianne planlægger dagen. Temadrøftelsen
afholdes den 14. september fra 9:00-12:00.
Der er også en del praktiske ting der skal gøres i forbindelse med navneændringen:
•
•
•
•

Ændre navn i CVR-register
Kontakte bank ved opdatering af CVR og ændring af navn
Ændring af navn på hjemmesiden og på hvidovre.dk
Kommunikation – hvem skal vide hvad? Hvorfor? Hvornår? Og Hvordan?

6.2 Ny ældrelov – hvornår er noget partipolitisk og hvornår er det ikke?
Dette punkt indgår i den planlagte temadrøftelse d. 14. september 2022.
6.3 Evaluering af første halvdel af 2022 i Ældrerådet
Det har været et rigtig godt første halvår af 2022. Samarbejdet fungerer rigtig godt og der er en
god stemning. Alle er meget aktivt deltagende og har stor viden om mange forskellige emner.
Der er dog et stort behov for en bedre introduktion til Ældrerådets arbejde, og alle de praktiske
informationer, som man ikke kender når man er nyvalgt. Det kunne være en rigtig god idé at
køre et parløb imellem nye mellemmer og eksisterende medlemmer. Der er et ønske om mere
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fokus på dagsordenen ift. hvad Ældrerådets opgave er under de forskellige punkter – Hvem
har sat punktet på, og hvorfor? Der er behov for at man tager en sådan evalueringsstatus hvert
halve år, så man bliver ved med at have et fokus på vores arbejde.
6.4 Styring af de ordinære møder ud fra dagsorden
Dette punkt indgår i den planlagte temadrøftelse d. 14. september 2022.

7. Punkter til beslutning
Indstilling: Ældrerådet skal tage beslutning om følgende:
7.1 Fordeling af torsdagsvagter i Huset fra 13-15 i oktober
• 6. oktober – René (Marianne er suppleant)
• 13. oktober – Der sættes seddel på døren om at der lukket
• 20. oktober – Lukket pga. efterårsferie
• 27. oktober – Jens
7.2 Fordeling af hvem der forbereder møderne
Der er forslag om at medlemmerne skiftes til at forberede mødeforplejning mm. til de ordinær
ÆR møder. Det kræver at man møder 30 minutter før at mødet starter. Ved næste ordinære
møde laves der en plan for hvem der forbereder møderne. På mødet den 28. september køber
Jørgen brød og René dækker op og laver kaffe.
7.3 Hvem tager bladopfyld i centrene
• Frihedens butikscenter: Marianne, Christian og Jørgen
• Hvidovre C: Jørgen spørger Grethe, og Marianne skriver til lokalrådene
• Kvickly: Jens
Jørgen sender en liste ud med steder bladet ligger og skal fyldes.

8. Orientering fra Informationsudvalget
Indstilling: Ældrerådet orienteres om følgende:
8.1 Bladets redaktion: Dato for udgivelse og afhentning
Det næste blad udkommer den 1. marts 2023.
8.2 Nyt fra kommunen
Intet nyt.

9. Orientering om økonomi
Indstilling: Ældrerådet orienteres om økonomien
Referat: Ingen bemærkninger.

10. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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