Referat Ældrerådets møde
Tid, dato og sted: Den 26. januar 2022 kl. 10-12:30 i Huset, Hvidovrevej 253b.
Deltagere: Jørgen Nygaard, Bjarne Agerlin, Christian Thode, Ebbe Bay, Marianne Hviid,
René Langhorn og Gitte Peronard (referent).
Afbud: Anette Kou

Dagsorden

Punkt 1.: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
16. december: møde om bus

Referat fra mødet med Center for Trafik og Ejendomme afventer. Ældrerådet udtrykker utilfredshed
med at referaterne fra møderne altid er lang tid om at blive udsendt.

5. januar: Konstituering af nyt Ældreråd + Bruger- og Pårørenderåd

Referat og liste over bruger- og pårørenderåd er udsendt.
Det skal overvejes om der skal være valg til bruger- og pårørenderådet fra hjemmeboende
borgere. Christian kontakter Morten Blicher, sekretær, for rådet.

20. januar: Introduktionsdag på Rådhuset

Det var et kort møde. Der mangler stadig lidt introduktion, men dette forventer Ældrerådet at få
afklaret på introduktionsdagen d. 1. marts, arrangeret af Danske Ældreråd.

Punkt 3.: Orientering fra formanden

Kursus om ledelse af Ældrerådet, formand og næstformand (sponsoreret)
Jørgen og Anette deltager i det gratis kursus arrangeret af Danske Ældreråd.
Demens
Der er kommet en orienteringsskrivelse fra Danske Ældreråd om demensindsatsen.
Annonce i årbogen og Hvidovre Avis
Der har været en annonce i avisen med billeder af alle medlemmer. Samme annonce kommer i
årbogen og i Hvidovre Avis.
Ny kommunalbestyrelse
Ældrerådet ønsker en oversigt over alle medlemmer af den nye kommunalbestyrelse samt alle
medlemmer af fagudvalgene. Indtil da kan medlemmerne tilgås via Hvidovre.dk.
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Ældreråd/seniorråd med brev fra Astrid Krag + møde med Brønderslev Ældreråd
Astrid Krag har haft møde med Brønderslev Ældreråd mhp. at definere klare værdier og
fokusområder for en værdig ældrepleje i Danmark. Danske Ældreråd har været inddraget i dette
arbejde.
’Værd at vide 2022’ er bestilt til kontoret
Den nye udgave af ’værd at vide 2022’ er bestilt til kontoret. Borgen er et godt opslagsværk.
Hilsen fra Helle Adelborg
Ældrerådet har modtaget et julekort fra den afgående borgmester, hvor hun takker for Ældrerådets
arbejde i den forgange valgperiode.
Præsentation af nyt demensprogram
Ældrerådet har fået tilbud af sundhedskonsulent Julie Borring om at hun kan komme besøg og
fortælle om det nye demensprogram på et af de kommende ordinære møder. Jørgen kontakter
Julie.
Kontaktliste Ældrerådet
Kontaktliste for Ældrerådet er udsendt.
Pressemeddelelse om det nye Ældreråd
Der er udsendt en pressemeddelelse om konstitueringen af Ældrerådet.
Danske Ældreråd: temadag d. 1. marts for hele Ældrerådet + nytårshilsen
Ældrerådet deltager på temadag d. 1. marts.
Ældreliv Hvidovre: Ny kursusrække
Der er ny kursusrække i marts og april. Ved deltagelse på kursuserne kan Anne-Sophie fra
Aktivitetscenteret kontaktes.

Punkt 4.: Gensidig orientering fra diverse råd
Bruger- og Pårørenderåd
Strandmarkshave:
Der ses frem til et møde.

Dybenskærhave:
Sidste møde blev aflyst. Ny dato er d. 3. marts.
Krogstenshave:
Der ses frem til et møde.
Søvangsgården:
Næste møde er d. 24. februar.
Hjemmeboende borgere:
Der afventer en dato.
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Svendebjerghave:
Der skal aftales et nyt møde. Dette afventer indtil ny leder tiltræder d. 1. februar.

Lokalråd
Brugerrådet i Aktivitetscentret:
Referat fra møde d. 10-01-22. Der blev valgt en ny bestyrelse. Næste møde er 7. februar.
Risbjerg:
Referat fra den 30-11-21. Der blev drøftet ældrerådsvalg og ældrelivkursus.
Avedøre:
Referat fra den 18-01-21. Der er sket lidt udskiftning i Avedøre Lokalråd, der er f.eks. kommet ny
formand. Lokalrådet er blevet gjort opmærksomme på at elevatoren ved Avedøre bibliotek er aflåst
samt der mangler skiltning til elevator. Flere borgere har klaget over dette. Der skal derfor findes
en løsning. Ældrerådet tager problematikken med til kontaktmødet med Center for Sundhed og
Ældre d. 7. februar.
Strandmarken:
Ingen afholdte møder siden sidst.
Regionsældrerådet:
Stemmelister
Hvidovre Ældreråd har 2 stemmer når der er valg til Regionsældrerådet. Jørgen og Anette deltager
ved møder.
Danske ældreråd konference:
Alle er tilmeldt d. 1. marts. Bliver man forhindret i at deltage skal dette ske til Jørgen senest 14
dage før.
Det frivillige ældrearbejde:
Der er blevet valgt en ny formand, næstformand og kasserer.
Vestegnens Ældreråds- og seniortræf:
Forår 2022
16 vestegnskommuner deltager. Invitationen til foråret 2022 afventer. Der afholdes to møder om
året, hhv. om foråret og efteråret. Ældrerådet ønsker at besøge Bakkegården, et plejehjem
indrettet til borgere med demens i Gladsaxe Kommune, mhp. at få inspiration til det nye
plejehjemsbyggeri.

Punkt 5.: Kommende aktiviteter

Temadag for Ældrerådet i februar
Bjarne og Gitte mødes torsdag d. 27. januar for at planlægge dagen.
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Kontaktmøde, mandag d. 7. februar 09:30-11:00:
Punkter til kontaktmødet:
Problematik vedr. aflåst elevator og manglende skiltning ved Avedøre Bibliotek.
Besøg på Bakkegården – evt. sammen med Ældre- og Sundhedsudvalget.
Fraflytning af ældreboliger ved ægtefællens død; hvordan kan kommunen hjælpe borgere, der
ønsker at fraflytte en visiteret ældrebolig efter deres ægtefælles død?

Punkt 6.: Informationsudvalget

Bladet og omdeling
Næste blad er planlagt til at blive udgivet d. 15. februar.
Bladet er en dyr omkostning, hvorfor Ældrerådet drøftede om bladet fremover skal udkomme med
enten færre sider, færre blade om året eller skaffe flere annoncører.
Ældrerådet besluttede, at bladet fremover udkommer 2 gange om året med 24 sider.

Info fra kommunen
Intet nyt.

Punkt 7.: Økonomi

Christian har udarbejdet årsregnskab for 2021 og 2022. Økonomien ser fornuftig ud.

Punkt 8.: Høringssvar

Høringssvar nr. 1 er afsendt.

Punkt 9: Vagter i februar

Fordeling af torsdagsvagter i februar fra kl. 13:00-15:00.
3. feb.: Christian og Bjarne
10. feb.: Rådgivning ang. økonomi ved Per Kaznelson
17. feb.: lukket
24. feb.: Ebbe og Marianne (foreløbig)
3. marts: Jørgen og René
De frivillige ældre har vagter i huset mandage og onsdage, lokalrådene har tirsdage og Ældrerådet
har torsdage.

Punkt 10.: Eventuelt

Ældrerådets forretningsorden:
Ældrerådets forretningsorden blev godkendt.
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Huskeliste til HUSET:
Jørgen har udarbejdet en intern huskeliste med praktisk information om brugen af HUSET,
herunder parkering, alarm, nøgler, m.v.
Forbedringer i/på HUSET:
Det skal undersøges hvem der vander beplantningen rundt om Huset og om der kan sættes en
bænk op foran Huset. Derudover virker hverken lyset, der sidder ude foran Huset samt vandhanen
der er placeret udendørs på Huset.
Der er bestilt nye parkeringsskilte til parkeringspladserne ved HUSET.
Referat fra Skovtursudvalget
Datoer for skovturene er udsendt. Der skal være repræsentanter fra Ældrerådet, lokalrådene og de
frivillige ældre med på hver afgang. ”Snakke-guiderne” til busserne er besat. Der mangler
afklaringen på hvem der kan tage med som sygeplejerske.
Christian laver en liste, hvor man kan krydse sig af på ønskede afgange. Billetsalget er d. 4. april
og guidemødet er d. 25. april.
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