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GS 120: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til dagens møde blev godkendt med bemærkning om at tilføje punkt
GS 122.

GS 121: Godkendelse af referat
Referat fra mødet den 25. marts 2019 blev godkendt.

GS 122: Ny næstformand
Næstformand Freddy Aldenborg begrundede sin fratrædelse af posten.
Inge-Merethe udtrykte et ønske om, hvad den kommende næstformand skal være
proaktiv og bl.a. bidrage med forberedelse og udarbejdelse af referat.
Greve Seniorråd valgte enstemmigt Hjørdis Steinmetz til ny næstformand.

GS 123: Orientering om budgetproces
Budgetchef og en økonomikonsulent orienterede om processen for udarbejdelse
af budget 2020, som har ændret sig fra de tidligere år.
Der skal som noget nyt udarbejdes budgetanalyser, som er skabt på baggrund af
medarbejdernes input. På ældreområdet har man peget på rengøringsopgaver,
som bliver behandlet i en budgetanalyse.
Derudover vil der i lighed med andre år blive udarbejdet et besparelses- og
prioriteringskatalog.
Den 13. maj 2019 sendes et katalog ud med kompenserende tiltag, som Greve
Seniorråd kan indgive høringssvar til.
Greve Seniorråd bliver i år inddraget senere i budgetprocessen dvs. at der først
udarbejdes høringssvar efter den politiske behandling. Det vil sige, at Greve
Seniorråd ser besparelsesforslag, der har politisk opbakning.
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der er
en bekymring om det kan give mindre indflydelse.

GS 124: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden
Myndighedschef orienterede om sagerne til mødet i Social-, Sundheds- og
Psykiatriudvalget den 6. maj 2019.
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SSPU 1: Godkendelse af dagsorden
SSPU 2: Temamøde om tobak
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.

SSPU 3: Greve Kommune som partner i Røgfri Fremtid
Greve Seniorråd støtter op om et hvert forslag, der begrænser rygning.

SSPU 4: Erfaringer med vederlagsfri rygestopmedicin
Greve Seniorråd støtter op om et hvert forslag, der begrænser rygning.

SSPU 5: Venteliste til pleje- og ældreboliger 2019
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.

SSPU 6: Ny målgruppe til Freyas Kvarter 2
SSPU 7: Region Sjællands Sundhedsaftale 2019-2023
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.

SSPU 8: Kortlægning af hjemløshed i Greve Kommune 2019
SSPU 9: Sundhedshus – Frigivelse af anlægsbevilling til rådgivning
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.

SSPU 10: Budgetopfølgning 1 2019
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.

SSPU 11: Orientering fra formanden/gensidig orientering
SSPU 12: Huskeliste og orientering fra administrationen
SSPU 13: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget – Kalender 2019
-
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GS 125: Madservice i Roskilde Kommune
Sekretær præsenterede, hvordan madservice er struktureret i Roskilde Kommune.
Sekræter orienterede om følgende:
Mad på plejecentre og bosteder
Der er i otte kommunale produktionskøkkener, der producerer maden til
plejecentre og bosteder i Roskilde Kommune. I november 2017 har alle køkkener
fået det økologiske sølvmærke, der betyder at 60-90% af maden er produceret af
økologiske råvarer.
Mad i eget hjem
Det er Det Danske Madhus, der leverer maden til borgere i eget hjem. Det Danske
Madhus udbringer maden to gange om ugen (tirsdage og fredage). Dvs. at
udbringningen tirsdag leverer mad til tirsdag, onsdag og torsdag. Maden leveres
som kølemad dvs. at den skal opbevares i køleskab. Når maden skal spises, skal
den opvarmes i mikrobølgeovn. I Greve Kommune leveres maden også to gange
om ugen fra Det Danske Madhus.
”Spis Ude”-ordning
Hvis man er visiteret til mad, tilbyder Roskilde Kommune en ordning, de kalder
”Spis Ude”. Med ordningen kan borgere én gang om ugen vælge at spise deres
måltid på en af cafeerne på plejecentrene eller to andre spisesteder, som Roskilde
Kommune har indgået aftale med. Ordningen inkluderer ikke transport. Borgeren
skal selv betale 48 kr. til spisestedet og kommunen yder 12 kr. i tilskud. Det
betyder, at man kan vælge en ret til en værdi af 60 kr. på spisestedet. Drikkevarer
og dessert er ikke inkluderet i prisen.

GS 126: Indkøb af tablets
Sekretær præsenterede, hvad indkøb af tablets til Greve Seniorråd vil koste.
Flemming, Freddy og Elo vil fremover modtage Social-, Sundheds- og
Psykiatriudvalget dagsorden i printet udgave.
I forbindelse med en håndsoprækning var der flertal for, at der indkøbes en tablet
til Inge-Merethe og Hjørdis.

GS 127: Årsberetning for 2018
Seniorrådet godkendte årsberetning med bemærkning om at tilføje en bemærkning
om, at suppleant til Greve Seniorråd blev indkaldt den 7. januar 2019.

GS 128: Udbetaling af diæter og befordring
Seniorrådet drøftede procedure for udbetaling af diæter og befordring. Herunder
anvendelse af app.
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Udbetaling af diæter sker to gange årligt. Første gang udbetales diæter
umiddelbart før sommerferien. Anden gang udbetales diæter efter juleferien.
Greve Seniorråd skal indlevere indberetningslisten for mødediæter hhv. på sidste
møde inden sommerferie, og de sidste møde før jul. Diæterne udbetales hurtigst
muligt herefter.
Tilbagebetaling af udlæg fra medlemmer skal ske hurtigst muligt efter medlem har
dokumentation for udlæg.

GS 129: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formanden for Greve Seniorråd orienterede om følgende:
Høring af Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik
Greve Seniorråd bemærker positivt, at deres ønske om, at 60+-årige seniorer en
gang årligt modtager information på mail om tilbud og aktiviteter, der findes i
Greve Kommune om mulighed for fremsendelse af information en gang årligt,
fremgår af sagsfremstillingen, som blev behandlet den 26. marts 2019 i Kultur- og
Fritidsudvalget.
Mødeafholdelse
Greve Seniorråd kan fremover booke et mødelokale i Greve borgerhus, når der
afholdes møder uden for de ordinære møder.
Seniorguide
AD Media er valgt til at udgive magasinet Seniorguide. Der er møde med AD
Media den 13. maj 2019.
Der skal tages et billede til magasinet på mødet den 27. maj 2019. Hvert medlem
skal tage stilling til, hvilke kontaktoplysninger der skal stå under deres navn fx
titel, e-mail etc.
Inden udgivelse af magasinet, kan medlemmer læse materialet igennem. Hver
gang der foreligger et udkast til magasinet, får Palle tilsendt udkastet i en word-fil.
Ældredagen
Formand deltager i møde den 2. maj 2019 om planlægning af Ældredagen.
Ældredagen afholdes i Portalen. Der vil være en række stande med forskellige
tema.
Greve Seniorråd havde en drøftelse af, hvad der skal være på deres stand.
Herunder var der en drøftelse af, om der skal hyres en ekstern person, der kan
tiltrække deltagere på Ældredagen til standen. Greve Seniorråd besluttede, at der
ikke skal hyres en ekstern person til standen.
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Det blev besluttet, at drøfte input til, hvad og hvem der skal stå ved standen på
næste møde.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Der var ingen bemærkninger fra kontaktpersoner.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Freddy orienterede om Klub Aktiv, som er et daghjem for yngre borgere med
demens. Der er indvielse af Klub Aktiv den 29. maj 2019 kl. 9.30 på Nældebjerg
plejecenter.
Knud orienterede om, at han skal mødes med lederen af på Langagergård
plejecenter.
Meddelelser fra Danske Ældreråd
Greve Seniorråd bemærkede, at Danske Ældreråd afholdte en konference med
nogle gode indlæg på programmet.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Elo orienterede om kommende dagsorden for temamødet den 28. maj 2019 i
Sorø.
Fra Greve Seniorråd deltager Hjørdis Steinmetz, Knud Bloksgaard, Palle Jacobsen
og ledsager og Elo Knudsen.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Ingen punkter til orientering.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
De enkelte medlemmer af Seniorrådet orienterede om emner af fælles interesse.
Knud orienterede om et syvby-samarbejde i Holbæk Kommune. Samarbejdet
handler bl.a. om implementering af den nye sundhedsreform. Næste møde
afholdes i Køge ultimo august 2019. Greve Seniorråd orienteres løbende gennem
referater fra møderne. Greve Seniorråd ønsker at deltage i møderne med formand
og næstformand.

GS 130: Eventuelt
Næste møde den 27. maj 2019 afholdes på Strandcentret plejecenter. Greve
Seniorråd ønsker at plejecenterleder Maj-Britt Vendelbo Toft holder oplæg.
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