
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greve Seniorråd 

 
  
 

Referat 

 
 
 

Mandag den 27.5.19 
kl. 9 – 12 på plejecenter Strandcentret 
 
 
 
Inge-Merethe Jensen (formand) (afbud) 
Hjørdis Steinmetz 
Knud Bloksgaard 
Palle Jacobsen 
Flemming Vahlgreen (afbud) 
Freddy Aldenborg 
Elo Knudsen 
 
Direktør Henrik Harder (afbud) 
Henrik Lehm, sekretær 

 
 

  
 

 

Greve Kommune 



Seniorrådet 
Greve Kommune  
Mandag den 27.5.19 kl. 9 – 12 
 

Referat 

Side 1 

GS 131: Godkendelse af dagsorden 
Greve Seniorråd godkendte dagsorden for mødet. 

GS 132: Godkendelse af referat 
Greve Seniorråd godkendte referat fra mødet den 2. maj 2019. 

 

GS 133: Orientering om kompenserende tiltag 
Greve Seniorråd blev orienteret om, at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 
ikke ønskede at gå videre med de kompenserende tiltag inden for udvalgets 
område. 
 
Greve Seniorrådet tog orienteringen til efterretning. 
 

GS 134: Orientering om budgetanalyse om rengøring 
Greve Seniorråd blev orienteret om proces og indhold i budgetanalysen. 
 
Delanalyse 1: 
På baggrund af den i 2019 offentliggjorte rapport fra VIVE, der viser, at andelen af 
ældre, som modtager hjælp til bl.a. rengøring er halveret siden 2007, er Greve 
Seniorråd bekymrede for, at etablering af et servicekorps kan skabe yderligere 
forringelser. 
 
Greve Seniorråd støtter bekymringen, som medarbejderne i Greve Kommune har 
adresseret om, at ufaglærte medarbejdere ikke har samme uddannelsesmæssige 
forudsætninger for at observere borgernes sundhedstilstand, hvilket kan påvirke 
det forebyggende arbejde i negativ retning. 
 
Delanalyse 2: 
Greve Seniorråd tog orientering til efterretning med bemærkning om, at der 
fortsat skal være mulighed for, at en medarbejder hver femte eller sjette uge 
kommer og støvsuger i hjørnerne. 
 
Delanalyse 3: 
Greve Seniorråd tog orientering til efterretning med bemærkning, at det er en 
bekymring, at der kommer flere medarbejdere i borgernes hjem. 

GS 135: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden 
Sekretær orienterede om sager, der behandles på mødet i Social-, Sundheds- og 
Psykiatriudvalget den 29. maj 2019. 
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Side 2 

SSPU 1: Godkendelse af dagsorden 
- 
 
SSPU 2: Udbud af boligadministration 2019 - udbudsmateriale 
godkendes 
- 
 
SSPU 3: Godkendelse af udbudsmateriale - grundsalg i Hundige Øst 
- 
 
SSPU 4: Godkendelse af samarbejdsaftale - drift af friplejehjem i Greve 
Kommune 
- 
 
SSPU 5: Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med 
opstart i 2019 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 6: Greve Nord - Forlængelse af den boligsociale indsats 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 7: Evaluering af akuttilbuddet 2018 
- 
 
SSPU 8: Ansøgning af midler til projekt målrettet indsatser imod 
ensomhed og mistrivsel hos ældre 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 9: Socialtilsyn Østs årlige tilsynsrapport om Bostedet Vangeleddet 
2019 
- 
 
SSPU 10: Socialtilsyn Østs årlige tilsynsrapport om Freyas Kvarter 4 og 
6 
- 
 
SSPU 11: Orientering om status på budgetanalyser budget 2020-2023 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 12: Årsberetning fra Greve Seniorråd 2018 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 13: Temamøde om Kompetencecenter for demens 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 14: Orientering fra formanden/gensidig orientering 
- 
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Side 3 

SSPU 15: Huskeliste og orientering fra administrationen 
- 
 
SSPU 16: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2019 
- 

GS 136: Orientering om temamøde om resultatmål den 13. maj 2019 
Næstformand orienterede om deltagelse i temamødet, som blev oplevet som 
værende meget positiv, fordi der var mulighed for at give input til de politisk 
godkendte politikker. 

Greve Seniorråd ønskede at få fremsendt referatet fra temamødet. 

 

GS 137: Meddelelser  

Meddelelser fra formanden 
Næstformand orienterede i formandens fravær. Der blev orienteret om følgende: 
 

 Status på Ældredagen den 1. oktober 2019 og forslag til aktiviteter på 
standen. 

 
Punktet udskydes til næste møde. 

 

 Status på Seniorguide herunder kontaktoplysninger på seniorrådets 
medlemmer. 

 
Der afholdes møde med AD-Media 12. juni 2019. 

 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: 
 
Greve Seniorråd ønsker, at to politikere fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 
giver input til Seniorguiden om deres perspektiv på ældreområdet i forhold til de 
kommende års udfordringer. Greve Seniorråd ser gerne formanden og en fra 
oppositionen giver hver deres perspektiv. Greve Seniorråd ønsker at få grafen for 
den demografiske udvikling på ældreområdet med i bladet. 
  
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Ingen bemærkninger. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Freddy orienterede om, at der den 29. maj 2019 afholdes åbent hus i Klub Aktiv 
på Nældebjerg. 
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Side 4 

Knud orienterede om, at plejecenterleder på Langagergård gerne vil holde et 
oplæg for Greve Seniorråd på et kommende møde. 
  
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Næstformand orienterede om generalforsamlingen og konferencen i Nyborg, hvor 
der var oplæg med højaktuelle emner, og om at der blev valgt en ny formand. 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Hjørdis, Knud, Palle og Elo deltager den 28. maj 2019 i temamøde, der omhandler 
aktuelle sager, sundhedsreform, regionens sundhedsforsikring og status for 
implementering af sundhedsplatformen i Region Sjælland. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
I fravær af direktør Henrik Harder udgik orienteringen. 

Greve Seniorråd ønsker, at administrationen undersøger hvordan og i hvilket 
omfang sundhedsklinikken i Tune og på plejecenter Langagergård anvendes af 
borgerne. Dertil ønsker Greve Seniorråd at der eventuelt gøres reklame for disse 
sundhedsklinikker. 

Greve Seniorråd bliver orienteret om ovenstående på næste møde.  

Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Ingen bemærkninger. 

 

GS 138: Plejecenterleder Maj-Britt holder oplæg om Strandcentret 
Maj-Britt orienterede bl.a. om dagligdagen, beboernes inddragelse i kostplaner, 
aktiviteter og udfordringer på plejecenter Strandcentret. 
 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning. 

GS 139: Eventuelt 

Ingen punkter. 


