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GS 265: Godkendelse af dagsorden 
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde. 

GS 266: Godkendelse af referat 
Greve Seniorråd godkendte referatet fra mødet den 19. april 2021. 

 

GS 267: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til 
mødet den 26. maj 2021 
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundheds- 
og Psykiatriudvalget den 26. maj 2021. 
 
SSPU 1: 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 2:  
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 3: 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 4 (Lukket): 
Blev ikke fremlagt. 
 
SSPU 5 (Lukket): 
Bemærkninger til sagen blev givet fortroligt og vedlægges som lukket bilag 
til sagen. 
 
SSPU 6: 
Greve Seniorråd bemærker, at det er et godt initiativ. 
 
SSPU 7:  
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 8: 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 9: 
Greve Seniorråd bemærker, at det er vigtigt med en sikker drift af 
hjælpemiddeldepotet, så der sikres forsyningssikkerhed til borgerne. 

 
SSPU 10: 
Greve Seniorråd støtter administrationens anbefaling om valg af Model 2, 
da det vurderes at give den bedste service for borgerne. 
 
SSPU 11: 
Ingen bemærkninger. 
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SSPU 12: 
Greve Seniorråd savner opmærksomhed på ensomhed for ældre og 
seniorer. Derfor ønskes der at blive afsat midler til eksempelvis en skovtur 
med mad, en tur til oplevelsescenter Nyvang i Holbæk, en tur til 
Birkegårdens haver og generelt en udflugt ud i det danske sommerland. 
Det skal herunder bemærkes at opsporingsarbejdet i at finde de ensomme 
ældre og seniorer er ligeså vigtig at prioritere, hvis aktiviteterne skal have 
den ønskede effekt. 

 
GS 268: Valg til Greve Seniorråd i 2021 

Konsulent Bettina Poulsen fra Center for Sundhed & Pleje gav status på 
planlægningen af valg til Greve Seniorråd 2021. 
 
Der er to forskellige virksomheder, som kan afholde elektronisk valg. Den 
ene virksomhed har ikke tid til indgå et samarbejde om afvikling af 
valghandling. Virksomheden Simply Voting har afgivet et tilbud om 
samarbejde. Greve Seniorråd besluttede, at Bettina skal gå videre i 
processen med at indgå et samarbejde. 
 
Der vil være hjælp til borgere på plejecentre, så de kan afgive deres 
stemme. Derudover blev der orienteret om, at der kan afgives stemmer på 
biblioteket og svømmehallen. Dog skal stemmeberettigede borgere skal 
huske deres tilsendte stemmeseddel, da der ikke er stemmesedler på 
valgstederne. Der vil mulighed for stemmeafgivelse i eget hjem og fra egen 
bil på parkeringspladsen ved valgstederne. 

 
Palle bemærkede, at der i informationsbrevet til borgere, som er fritaget for 
Digital Post, skal fremgå, at de kan vælge at aflevere deres stemmeseddel 
på valgstederne, hvis de ikke ønsker at fremsende stemmesedlen med 
fysisk post. Bettina bemærkede, at denne information vil fremgå af brev til 
borgerne. 

 
Herefter blev ny hjemmeside om valg til Greve Seniorråd præsenteret, hvor 
der bl.a. står detaljeret information om kandidater, valghandling, 
informationsmøder, medlemsantal mv. 
 
Greve Seniorråd havde nogle få rettelser til teksterne på siden, som Bettina 
retter til. Henrik opdaterer hjemmesiden. 
 
Oplysninger om hvornår brevstemmeperioden forløber vil blive offentliggjort 
på Greve Kommunes hjemmeside. 
 
Greve Seniorråd ønsker at udarbejde en artikel om rådets virke. Det blev 
besluttet, at Bettina interviewer rådsmedlemmerne, og derefter udarbejder 
en artikel. Henrik indkalder alle rådsmedlemmer til et fælles interview på 
rådhuset i løbet af juni 2021. Artiklen vil efterfølgende blive præsenteret for 
rådet, så den kan godkendes med efterfølgende ønsket om offentliggørelse 
via Greve Kommunes hjemmeside, Tune Posten, Facebook og 
seniorrådets hjemmeside på greve.dk 
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GS 269: Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Formand orienterer under punktet. 
 

 Henvendelse fra Sky Media vedrørende interview med formand 
 
Journalister har henvendt sig til Hjørdis vedrørende interview med 
hende, borgmester og formand for Social-, Sundheds- og 
Psykiatriudvalget i Greve Kommune. Henrik kontakter Sky Media 
med henblik på en afklaring om formålet med interviewet. 
 

 Møde i regionsrådet 
 
Palle og ledsager, Hjørdis og Knud deltager på mødet fredag den 4. 
juni 2021. Hjørdis tilmelder deltagere til mødet. 

 
 Orientering efter første møde i Brugerrådet til Sundhedshuset 

 
Sundhedshusets indretning blev præsenteret på mødet, hvor der 
efterfølgende kunne stilles spørgsmål og kommenteres.  
 
Repræsentanterne fra Greve Seniorråd kom med bekymrende 
bemærkninger vedrørende transportadgang og parkering ved 
Sundhedshuset. Til transportudfordring vil der komme en konsulent 
fra Flextrafik på et kommende møde i Brugerrådet. 
 
Derudover ses det med beklagelse, at der ikke er økonomi til alle 
funktioner i Sundhedshuset, som Greve Seniorråd havde håbet på. 
 
Mødet blev afholdt via Teams. Palle og Hjørdis deltog i mødet.  
 

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 

Intet til punktet. 

 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Hjørdis tager kontakt til den nye leder af Strandcentret plejecenter, som 
tiltrådte i starten af maj 2021. 

 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Hjørdis orienterede om en meddelelse fremsendt den 22. maj 2021 om, at 
den ene ud af i alt to formandskandidater har trukket sig på grund af 
sygdom. Derfor er der kun en opstillingsparat kandidat. 
 
Hjørdis gennemgik svar fra spørgeskema fremsendt af Danske Ældreråd. 
Rådsmedlemmer gav bemærkninger til besvarelser, så besvarelserne kan 
fremsendes. 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Intet til punktet. 
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Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om status på COVID-19. 
 
Lige nu er der lidt ro på, og der har siden sidste møde været en borger på 
et plejecenter, som har været smittet. Den øgede andel af vaccinerede 
borgere gør at situationen er blevet bedre. I Greve Kommune ligger 
incidenstallet fortsat højt. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Palle spurgte til om Åben Træning er genåbnet. Martin orienterede om, at 
Åben Træning er genåbnet under gældende retningslinjer. Martin henviste 
derudover til Greve Kommunes hjemmeside, hvor alt information om 
genåbningen fremgår. 

 
GS 270: Eventuelt 
Intet til punktet. 


