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GS 295: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til mødet blev godkendt. 

GS 296: Godkendelse af referat 
Referat fra mødet den 1. november 2021 blev godkendt. 

GS 297: Evaluering af valget til Greve Seniorråd 2021 
Alle rådsmedlemmer havde fået fremsendt evalueringsrapporten af Bettina 
en uge før mødet. Hjørdis bemærkede, at evalueringsrapporten er meget 
gennemarbejdet. 

Freddy ønskede at få et overblik over de enkelte valgsteder i forhold til, 
hvor mange der har stemt. Bettina svarede hertil, at der kun er foretaget én 
samlet opgørelse, så det er ikke muligt at vise. Af opgørelse fremgår det, at 
350 stemmeberettigede borgere valgte at stemme ved fysisk fremmøde på 
et valgsted. 
 
Freddy bemærkede, at stemmeprocenten ikke har været høj nok, og det 
skyldes blandt andet, at rådet ikke har været synlige nok i den forgangene 
periode. 
 
Knud mente, at Greve Seniorråd kan lade sig inspirere af Kalundborgs 
Ældreråd, da stemmeprocenten var næsten 70 procent i deres valg. 
 
Palle bemærkede, at der ikke var taget nok hensyn til plejehjemsbeboere. 
Der skulle havet været planlagt besøg med information om valg til Greve 
Seniorråd. 
 
Freddy bemærkede, at evalueringen bliver viderebringes til det nye Greve 
Seniorråd til yderligere drøftelse om afholdelse af valg næste gang. 

 

GS 298: Evaluering af arbejdet i Greve Seniorråd fra 2017 til 
2021 
Greve Seniorråd evaluerede rådets arbejde i den forgangene valgperiode.  
 
Freddy bemærkede, at det har været fire turbulente år med skiftende 
formænd og næstformænd. Men der blev på trods af COVID-19 sat retning 
på rådets arbejde i de sidste par år. Freddy bemærkede derudover, at 
medierne fx Sydkysten og Facebook skal anvendes i højere grad, så rådets 
arbejde synliggøres. 

 
COVID-19 har det seneste 1 ½ år har påvirket kontinuiteten i afholdelse af 
møder. Dette har påvirket rådets muligheder for at etablere og vedligeholde 
relationer med samarbejdspartnere. 
 
Martin mindende om, at Greve Seniorråd i dag er meget synlige i forhold til 
politiske sager, som vedrører ældre fx udvikling og distribuering af 
Seniorrådsguiden og høring af diverse sager om etablering af plejecenter i 
Tune og Sundhedshuset. Freddy bemærkede, at det nye Greve Seniorråd 
tager arbejdet med revidering af Seniorrådsguiden med videre, så 
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informationen i denne bliver tidssvarende og opdateret. 
 
Hjørdis ønskede det nye Greve Seniorråd held og lykke med det videre 
arbejde med at gøre sig synlige, og opfordrede i den sammenhæng til at 
rådet arbejder på at lave arrangementer og aktiviteter udenfor de ordinære 
møder fx invitation af inspirerende gæster og oplægsholdere, der kan 
bidrage til ny viden til drøftelse og idegenerering. Hjørdis takkede for fire 
gode år i rådet. 
 

GS 299: Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Hjørdis orienterede om, at hun fremsender et link til alle rådsmedlemmer til 
Danske Ældreråds hjemmeside, hvor man kan tilgå relevante sager på 
ældreområdet. 
 

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Intet til punkt. 

 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Freddy orienterede om, at der afholdes første ordinære møde den 9. 
december med de nyvalgte i plejecenterrådet på Nældebjerg plejecenter. 

 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Intet til punkt. 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Seneste møde blev aflyst på grund af kommunalvalget 2021. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Martin orienterede om aktuel situation med COVID-19. Dagsdato er der 
ikke nogen borgere over 80 år, der er smittede i Greve Kommune. 
 
Pårørende skal nu også vise coronapas på plejecentre og på Hedebo. 
Borgere der kommer i Træningsenheden skal nu kunne fremvise 
coronapas og bære mundbind. 
 
Lige nu er det især børn og unge samt ikke-vaccinerede, der smitter. 
 
Greve Kommune er forberedte op nye smitteudbrud og smittebølger - også 
med en eventuelt ny variant coronavirus. Der er gode erfaringer at trække 
på efter en lang periode med COVID-19. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Intet til punkt. 

 
GS 300: Eventuelt 
Intet til punkt. 


