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Referat 

Side 1 

GS 140: Godkendelse af dagsorden 
Greve Seniorråd godkendte dagsorden for mødet.  

GS 141: Godkendelse af referat 
Greve Seniorråd godkendte referat fra møde 27. maj 2019. 

 

GS 142: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden 
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om sager, der behandles på mødet i 
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 14. august 2019. 
 
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden 
- 
SSPU 2: Borgernes frie valg af hjemmeplejeleverandør i Greve Kommune (lukket 
sag) 
- 
SSPU 3: Projektmidler til ”Behovsvurdering i den afklarende samtale” i 2019-
2020 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 4: Fastansættelse af kommunallæge fra den 1. marts 2020 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 5: Boligfællesskab til udsatte unge 
- 
SSPU 6: Revidering af lov om forebyggende hjemmebesøg 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 7: Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023 
Ingen bemærkninger. 
 

GS 143: Invitation til Ældredagen 1. oktober 2019 
Knud, Freddy, Inge-Merethe og Hjørdis deltager på Ældredagen. Palle kan ikke 
deltage hele dagen, men vil tilgå senere på dagen. 
 
Formand orienterede om, at John Bern Hansen vil afholde to mindre workshops 
under titlen ”Succes som senior”. Første workshop vil forløbe fra 13.00-14.00 og 
næste 14.30-15.30. Greve Seniorråd skal ikke afholde udgifterne til de to 
workshops. Invitationen af John Bern Hansen er kommet i stand i samarbejde med 
FrivilligCentret. 
 
Greve Seniorråd holder møde den 10. september 2019 med John Bern Hansen, 
hvor han vil fortælle om hans workshop. 
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GS 144: Rammer for kontaktpersoners rolle til fagudvalg 
Formand lagde op til drøftelse af, hvilke forpligtelser kontaktpersonerne har i forhold 
til at være opmærksom på sager, der behandles i de forskellige fagudvalg. 

Hjørdis orienterede om, at hendes tilgang til at være proaktiv som kontaktperson 
for Kultur- og Fritidsudvalget kan betale sig. 
 
Knud orienterede om, at der har været behandlet en sag i Økonomiudvalget vedr. 
rutenedlæggelse af en busrute, som Greve Seniorråd ikke har været hørt i. Knud 
opfordrede til, at seniorrådets medlemmer skal være mere opmærksomme på 
sager, der behandles i fagudvalgene, som vedrører ældre i Greve Kommune. 
 
Greve Seniorråd er enige om, at medlemmer holder sig orienterede om sager, der 
behandles i de enkelte fagudvalg.  
 
Medlemmerne af Greve Seniorråd er tilknyttet følgende fagudvalg og øvrige 
poster: 
 

Greve Seniorråd Kontakt til plejecentre Kontakt til udvalg Andre poster 

Inge-Merethe 
(formand) 

-  Byrådet, 
Økonomiudvalget 

Danske Ældreråd 

Hjørdis Steinmetz 
(næstformand) 

Strandcentret Kultur- og Fritidsudvalget - 

Elo Knudsen Rehabiliteringscentret 
Hedebo 

Plan- og 
Udviklingsudvalget 

Regionsældrerådet 

Freddy Aldenborg Nældebjerg Skole- og Børneudvalget - 

Flemming 
Vahlgreen 

- Integrations-, 
Beskæftigelses- og 
Ungdomsudvalget  

- 

Knud Bloksgaard Aleris, Attendo, 
Langagergård og Møllehøj 

- - 

Palle Jacobsen Greve Kommunes 
hjemmepleje 

Bygnings-, Trafik-, og 
Miljøudvalget 

Medlem af 
Handicaprådet 

 

GS 145: Status for ny seniorguide 
Formand orienterede om proces og fremgang for udarbejdelse af den nye 
seniorguide. Arbejdsgruppen mødes den 16. august 2019, hvor den videre proces 
drøftes. Målet er at seniorguiden udgives i forbindelse med Ældredagen den 1. 
oktober 2019. 
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GS 146: Meddelelser  

Meddelelser fra formanden 
Formanden for Greve Seniorråd orienterede om: 
 

 Møde i Blixenklubben i Greve medborgerhus. 

 
Den 4. juli 2019 deltog formand i møde med klubben, hvor hun orienterede om 
Greve Seniorråds virke, så rådet kan synliggøre deres arbejde. 
 

 Deltagelse i Danske Ældreråds spørgeskemaundersøgelse vedr. viden om 
ældrerådenes arbejdsbetingelser. 

 
Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen kommer med i næste nyhedsbrev fra 
Danske Ældreråd. 
 

 Danske Ældreråds temamøde den 2. september 2019 i Køge. Opfølgning 
på tilmeldinger blandt Seniorrådets medlemmer. 

 
Formand og næstformand er blevet inviteret til temamøde den 15. august 2019. 
Temamødet omhandler den fremtidige sundhedspolitik i Danmark, i regionerne 
og i kommunerne. 
 
Der er temamøde i Danske Ældreråd den 2. oktober, hvor Palle, Knud, Hjørdis og 
Inge-Merethe (formand) deltager. Greve Seniorråd afventer svar fra Flemming om 
hans deltagelse. 
  
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Ingen bemærkninger. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Hjørdis orienterede om Strandcentrets mange positive indsatser. Palle 
bemærkede, at den talende elevator ikke fungerer på Strandcentret. Hjørdis tager 
dette med videre til ledelsen på Strandcentret. 
 
Knud tager kontakt til Forenede Care med henblik på at kunne deltage i møder på 
Langagergård. 
 
Freddy orienterede om hans deltagelse i udviklingen af Klub Aktiv på Nældebjerg.  
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 



Seniorrådet 
Greve Kommune  
Mandag den 12.8.19 kl. 9 – 12 
 

Referat 

Side 4 

Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Palle og Hjørdis orienterede om indholdet på mødet, der blev afholdt den 28. maj 
2019.  
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Martin N. Rasmussen orienterede om ny organisering af Center for Sundhed & 
Pleje samt fremgang i projektet med at etablere nyt Sundhedshus i Hundige. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Knud orienterede om udvidelse af Køge sygehus herunder deltagelse i deres 
kunstudvalg, hvor der arbejdes på at udvikle foyeren/venteområdet på sygehuset. 
Der arbejdes i øjeblikket på at vælge den kunstner, der skal udarbejde 
kunstværket. 
 
Freddy ytrede ønske om at afholde næste seniorrådsmøde på Møllehøj. 
 
Greve Seniorråd drøftede, hvordan der kan arbejdes på, at næste seniorrådsvalg 
kan afholdes i forbindelse med næste kommunalvalg, så stemmeprocenten kan 
øges i forhold til sidste valg (på 25%).  
 
Formandskabet påtænker at afholde en temadag i januar 2020 for hele Greve 
Seniorråd med henblik på at udarbejde handlingsplaner for rådets arbejde de 
kommende to år. 
 
Greve Seniorråd drøftede konsekvenser ved rådsmedlemmers længere fravær og 
mulighed for indkaldelse af suppleant. Den videre drøftelse tages ved kommende 
møde.  

GS 147: Eventuelt 

Ingen bemærkninger til punktet. 


