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GS 179: Godkendelse af dagsorden
Greve Seniorråd godkendte dagsorden for mødet.

GS 180: Godkendelse af referat
Greve Seniorråd godkendte referatet fra mødet den 13. januar 2020.

GS 181: Oplæg om personcentreret omsorg og rundvisning på
Kompetencecenter for demens på Nældebjerg plejecenter
Plejecenterleder Marianne Mouritsen holdt oplæg om projektet om
personcentreret omsorg samt hvilke afdelinger og aktiviteter, der er særligt
målrettet borgere med demens på Nældebjerg plejecenter.

GS 182: Social-, Sundheds,- og Psykiatriudvalgets dagsorden
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om sager, der behandles på mødet i
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 26. februar 2020.
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden
SSPU 2: Henvendelser til formanden
SSPU 3: Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.
SSPU 4: Optag af projektmidler til "Ung i balance" i 2020-2022
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.
SSPU 5: Modtagelse af gave til kommunen - Langagergård Plejecenter
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.
SSPU 6: Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020
Greve Seniorråd anbefaler den reviderede kvalitetsstandard for nødkald på
plejecentre 2020, da det vurderes at være den mest tryghedsskabende model.
SSPU 7: Indberetning af magtanvendelser på det specialiserede voksen
socialområde i 2019
Ingen bemærkninger.
SSPU 8: Vangeleddets tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed
Ingen bemærkninger.
SSPU 9: Verdensmål - Udmøntning af budgetbeslutning
Greve Seniorråd ønsker at prioritere mål 3 og 4.
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SSPU 10: Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål til
februarmøderne 2020
Ingen bemærkninger.
SSPU 11: Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem
Ingen bemærkninger.
SSPU 12: Orientering fra formanden/gensidig orientering
Ingen bemærkninger.
SSPU 13: Huskeliste og orientering fra administrationen
SSPU 14: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2020
-

GS 183: Planlægning af temamøde v. næstformand Hjørdis
Steinmetz
Hjørdis orienterede om, at det for Greve Seniorråd er et krav, at der udarbejdes
en handleplan for rådets medlemmer. Hjørdis præsenterede et udkast for en
temadag, hvor Greve Seniorråd mødes for at udarbejde handleplaner for den
resterende valgperiode.
Greve Seniorråd drøftede om hvorvidt der skal afholdes en temadag eller ej.
Greve Seniorråd besluttede at der udarbejdes en handleplan frem til 2022 under
et punkt på et kommende ordinært møde. Der afholdes derfor ikke et særskilt
temamøde.

GS 184: Godkendelse af årsberetning for 2019
Greve Seniorråd godkendte årsberetning for 2019.

GS 185: Høring vedrørende placering af nyt plejecenter
To medarbejdere fra Center for Teknik & Miljø orienterede om kommende sag
omhandlende forslag til placering af nyt alment plejecenter ved Holmagerskolen
som alternativ til at bygge et nyt plejecenter i Tune, hvor det i dag ikke er tilladt at
bygge grundet en statslig reguleret støjzone. Greve Seniorråd afgav høringssvar til
forslag om placering af det nye almene plejecenter.
Høringssvar er vedlagt som bilag til referatet.

GS 186: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formand for Greve Seniorråd orienterede om følgende:

Referat
Side 2

Seniorrådet
Greve Kommune
Mandag den 24.2.20 kl. 9 – 12
Greve Seniorråd besluttede at holde fast i datoen for det ordinære møde
den 27. april. Rådsmedlemmer, der deltager i konferencen i Nyborg den
27. april, må derfor ankomme senere end planlagt. Tidspunktet for
mødets start rykkes fra kl. 9.00 til kl. 8.00.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Intet til punkt.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Hjørdis orienterede om, at hun har deltaget i et beboer- og
pårørendearrangement på Strandcentret plejecenter. Arrangementet var
underholdende og en stor succes for de deltagende.
Meddelelser fra Danske Ældreråd
Hjørdis, Knud, Palle og Inge-Merethe deltager i temamødet i Køge den 26. februar
2020. Der vil være orientering fra mødet på næste ordinære møde.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Intet til punkt.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Intet til punkt.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Intet til punkt.

GS 187: Eventuelt
Intet til punkt.
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