Greve Kommune

Greve Seniorråd
Dagsorden
Onsdag den 29.8.18
kl. 8.30 – 10 i mødelokale 4

Dan Bjerring (Formand)
Elo Knudsen
Freddy Aldenborg
Inge-Merethe Jensen
Hjørdis Steinmetz
Afbud:
Flemming Vahlgreen
Palle Jacobsen

Stabschef Tabita Sonne-Dalsø
Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Seniorrådet
Greve Kommune
Onsdag den 29.8.18 kl. 8.30 – 10 i mødelokale 4

GS 59: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden til dagens møde blev godkendt

GS 60: Godkendelse af referat
Referat fra seniorrådsmødet den 13. august 2018 blev godkendt.

GS 61: Social-, sundhed- og psykiatriudvalgets dagsorden
Social, Sundheds-, og Psykiatriudvalgets dagsorden i sin helhed var ikke endelig
klar på mødetidspunktet. Stabschef Tabita Sonne-Dalsø orienterede om de
enkelte dagsordenspunkter der var klar.
Seniorrådet tog orienteringer i forhold til de enkelte punkter til efterretning, uden
yderligere bemærkninger.
Når dagsordenen til udvalgsmødet er offentliggøres, kan de enkelte
seniorrådsmedlemmer sende eventuelle yderligere bemærkninger til sekretæren.
Disse bemærkninger vil herefter blive fremsendt til Social-, Sundheds-, og
Psykiatriudvalget.
Seniorrådet er interesseret i et opfølgende oplæg om kvalitetsstandarderne for
2019.

GS 62: Høring vedrørende budget 2019-2022
Seniorrådet afgav på mødet høringssvar i forhold til direktionens oplæg til budget
2019 til 2022.
Høringssvaret er fremsendt til det ansvarlige sekretariat i administrationen.
Høringssvaret udsendes i øvrigt sammen med dette referat.

GS 63: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formanden Dan Bjerring opsummerede den seneste udvikling i sagen om et nyt
plejecenter i Tune.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Ingen indlæg under punktet.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Hjørdis Steinmetz fortalte, at hun deltager på mødet i plejecenterrådet den 11.
september 2018 på Strandcentret, og i øvrigt er i dialog med plejecenterleder
Mai-Britt Vendelbo Toft.
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Meddelelser fra Danske Ældreråd
Ingen indlæg under punktet.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Ingen indlæg under punktet.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Stabschef Tabita Sonne-Dalsø orienterede om processen i forbindelse med Greve
Kommunes ansøgning om tilskud til opførelse af et sundhedshus.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Formand Dan Bjerring fortalte, at han har indledt dialog med en leverandør, som
kan trykke et blad for seniorer, hvis seniorrådet ønsker at gå videre med idéen.

GS 64: Eventuelt
Ingen indlæg under punktet.
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