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GS 288: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til mødet blev godkendt. 

GS 289: Godkendelse af referat 
Referatet fra mødet den 4. oktober 2021 blev godkendt. 

GS 290: Valg til Greve Seniorråd i 2021 
Konsulent Bettina fra Center for Sundhed & Pleje orienterede om status på 
det kommende seniorrådsvalg herunder om stemmesedler, 
valgtilforordnede og annoncering. 

Greve Seniorråd drøftede deres indlæg i Tune Posten, som udkommer 
med næste uges avis. Hjørdis har derudover været i dialog med Sydkysten 
omkring et indlæg om valget og opfordring til at melde sig som 
valgtilforordnede til seniorrådsvalget. 
 
På nuværende tidspunkt har 18 borgere meldt sig som valgtilforordnet på 
valgdagen den 16. november 2021. Målet er fortsat 25 valgtilforordnede, så 
det kræver en indsats at få flere til at melde sig. Bettina uddelte 
informationsmateriale til rådsmedlemmer, så de kan dele ud til 
interesserede. 
 
Bettina orienterede om, der pr. 1. november 2021 er 22%, som har afgivet 
deres stemme til seniorrådsvalget Dette svarer til 3088 stemmeberettigede 
borgere. Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning, og synes at det 
er en god start. 

 
GS 291: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til 
mødet den 3. november 2021 
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundheds- 
og Psykiatriudvalget den 3. november 2021. 
 
SSPU 3: Aflastnings- og afløsningstilbud i Greve Kommunes 
ældrepleje 
Greve Seniorråd bemærker, at det er vigtigt at holde fast i gode og 
velfungerende aflastningstilbud for pårørende, som løfter en stor og 
omfattende opgave i hjemmene. Det er derudover vigtigt, at Greve 
Kommune er opmærksomme på at udvikle aflastningstilbud, så de følger 
borgernes behov og ønsker. 
 
SSPU 4: Bevilling af omsorgstandpleje i ældreplejen 
Greve Seniorråd bemærker, at det er glædeligt at omsorgstandplejen 
fungerer godt. 
 
 
SSPU 7: Optag af midler til flere hænder og højere kvalitet i 
ældreplejen i 2021-2024 
Greve Seniorråd synes det er meget glædeligt, at medarbejdere kan 
komme på uddannelse og videreuddannelse uden det går ud over driften, 
da der er midler til erstatningspersonale i uddannelsesperioden. Det er 
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tydeligt at der er behov for uddannet personale, da borgerne bliver mere og 
mere plejekrævende. 
 

GS 292: Høring vedr. udbud af kompressionsstrømper 
Greve Seniorråd synes det skal præciseres, at de praktiserende læger har 
et ansvar for at henvise borgerne til Myndigheden, når de skal have 
bevilget kompressionsstrømper. 
 

GS 293: Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Intet til punkt. 
 

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Intet til punkt. 

 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 

• Freddy orienterede om, at der har været valg til nyt plejecenterråd 
på Nældebjerg. 

 

• Knud har været i kontakt med den nye centerleder Marlene Malling 
på Langagergård. Marlene vil tage kontakt til den nye 
kontaktperson, når det nye seniorråd er valgt. 

 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Hjørdis orienterede om hendes deltagelse i formandsmøde den 14. oktober 
2021. Hjørdis opfordrede til, at de øvrige rådsmedlemmer deltager i disse 
temamøder fremadrettet, når det er muligt, da det giver god indsigt i de 
aktuelle udfordringer på ældreområdet. De aktuelle indsigter kan give gode 
input til lokale drøftelser i Greve Seniorråd. 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Intet til punkt. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om den aktuelle situation 
med COVID-19.  
 
Der sker i øjeblikket en bekymrende stigning i antallet af nye smittede pr. 
døgn. Derfor følger administrationen udviklingen tæt. Borgere over 80 år 
har fået tilbudt 3. vaccinestik. Hvis borgerne ikke har reageret, foretager 
Greve Kommune et enkelt opfølgende opkald som ekstra service til 
borgere. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Palle orienterede om deltagelse på konference på Nyborg Strand, hvor han 
deltog i to forskellige workshops. En om befordringsmuligheder for ældre, 
og en om boligformer for ældre. Det nuværende seniorråd opfordrer det 
kommende seniorråd til at tage fat på befordringsmuligheder for ældre samt 
boligformer for ældre i Greve Kommune. 
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GS 294: Eventuelt 
Greve Seniorråd ønsker at invitere borgerrådgiver Tina Jepsen med på 
næste møde, hvor de kan få præsenteret hendes årsberetning for 2021. 


