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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden til dagens møde blev godkendt.  

2.  Godkendelse af referat 

Referat af mødet i Greve Seniorråd d. 7. januar 2022 blev godkendt med 
bemærkning om, at Else Strange ønsker at tilslutte sig bemærkning om 
boligstørrelsen, på det nye plejecenter i Tune. Se referat fra rådsmødet d. 7. 
januar 2022, hvor høringsbemærkningerne fremgår.   

3. Introduktion til Greve Kommunes borgerrådgiver 

Punktet udsættes til seniorrådsmødet d. 11. marts 2022.  

4. Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Social- og 
Handicapudvalgets dagsorden 

Jacob Fog Topp orienterede om sager til møder d. 7. februar 2022 i Sundheds- og 
Omsorgsudvalget og Social- og Handicapudvalget.  

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden 

Punkt 1: Introduktion til Rehabiliteringscenter Hedebo 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
Greve Seniorråd ønsker at besøge Hedebo, med oplæg, rundvisning og 
efterfølgende afholdelse af ordinært møde. Sekretær undersøger muligheden for 
dette, med foretrukken dato d. 11. marts 2022.   
 
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger. 
 
Punkt 3: Drøftelse af politiske målsætninger 
Sagen blev taget til efterretning. 
 
Punkt 4: Henvendelser til formanden (lukket) 
Lukket punkt.  
 
Punkt 5: Delegationsplan for Greve Byråd 2022-2025 
Ingen bemærkninger. 
 
Punkt 6: Optag af midler til projekt til praksisnært kompetenceløft til 
nedbringelse af antipsykotisk medicin 
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Sagen blev taget positivt til efterretning.  
 
Punkt 7: Beslutning om lokaler til plejeområdet 
Sagen blev taget til efterretning. 

 
Punkt 8: Beslutning om forlængelse af afprøvning af væskebehandling i 2022 
Sagen blev taget positivt til efterretning. 

 
Punkt 9: Introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 
Sagen blev taget til efterretning. 
 
Punkt 10: Orientering fra formanden/gensidig orientering 
Ingen bemærkninger. 
 

Social- og Handicaprådets dagsorden 
Ingen bemærkninger til dagsordenen.  

5. Forretningsorden for Greve Seniorråd 

Greve Seniorråd besluttede på rådsmødet d. 7. januar 2022 at revidere den 
gældende forretningsorden for Greve Seniorråd.  
 
Punktet udsættes til et tidspunkt efter introduktionsmøde i Danske Ældreråd og 
seniorrådets workshop.  

6. Gennemgang af retningslinjer for udbetaling af mødediæter og 
befordringsgodtgørelse 

Administrationen afklarede retningslinjernes udmøntning i praksis, herunder 
hvilke principper der gælder for de forskellige typer af mødeaktiviteter.  

7. Udbredelse af kendskab til Greve Seniorråd 

Seniorrådet drøftede muligheder for at udbrede kendskabet til Greve Seniorråd, 
herunder konkrete tiltag så som genoptryk af Seniorguide for 60+, indlæg i 
Sydkysten med videre.  
 
Vurdering af mulighederne indarbejdes i den workshop, som seniorrådet 
planlægger at afholde.  
 
Eventuelle juridiske problemstillinger omkring genoptryk af Seniorguide for 60+ 
granskes af administrationen.  

8. Meddelelser  
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 Meddelelser fra formanden 
Ingen meddelelser.  

 

 Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Kontaktperson orienterede om relevante punkter fra byrådsmødet d. 31. 
januar 2022.  

 

 Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Kontaktperson har besøgt plejecentrene Møllehøj og Strandcentret. Dialogen 
omhandlede plejecenterrådene. Situationen omkring corona har betydet, at 
plejecenterrådene har haft meget vanskelige arbejdsvilkår. Kontaktperson 
fortsætter dialogen med plejecentrene omkring funktionelle plejecenterråd.  
 
Det virker til, at Strandcentrets råd snart genoptager sit virke, men at 
Møllehøj endnu ikke er kommet i gang.  
 

 Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Kontaktperson orienterede om de kommende temadage for nye medlemmer 
af ældre- og seniorråd i marts.  

 

 Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Kontaktpersoner deltog i regionsældrerådsmøde d. 26. januar 2022.  
Formand for Regionsrådet orienterede på mødet om kommende 
begivenheder, samarbejde mellem kommune og regioner og øvrige emner 
vedrørende ældre.  
 
Regionsrådsformanden bad på mødet de kommunale senior- og ældreråd om 
at drøfte spørgsmålet om e-hospitaler.  
 
Formand for Regionsældrerådet blev genvalgt.  
 
Regionsældrerådet afholder temadag d. 16. marts 2022.  
Næste ordinære møde er d. 3. juni 2022. 
 

 Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Jacob Fog Topp orienterede om overvejelser for organisatoriske ændringer på 
plejeområdet.  
 

 Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 

Else Strange orienterede om dialogmødet om Strandparken. De 
fremlagte forslag til løsninger i forhold til storm og øvrige 
klimaforandringer sendes nu i høring.  
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Else Strange har indledt dialog med Frivilligcenter Greve med det 
formål at få kendskab til foreninger i Greve Kommune, der henvender 
sig til seniorer.  
 
Else Strange er udvalgt til deltagelse i borgersamlinger vedrørende 
klima i Greve Kommune. Else fortalte, at borgersamlingerne er godt 
arrangeret og brugbare, og får sat et vigtigt fokus på klimaspørgsmålet.  
 
Else Strange orienterede om sin involvering omkring nyttehaverne i 
Greve Kommune, så der kan komme mere aktivitet i og omkring 
nyttehaverne. Det undersøges hos Danske Ældreråd, om det er juridisk 
muligt at sidde i både bestyrelse for nyttehaver og samtidigt i Greve 
Seniorråd.  

9. Eventuelt  

Ingen indlæg under punktet.  


