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Side 1 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til mødet blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet den 9. september 2022 blev godkendt. 

 
3. Social- og Handicapudvalgets dagsorden 
Jacob orienterede om dagsorden på møde i Social- og 
Handicapudvalget den 10. oktober 2022. 
 
Under 1. og 2. høringsrunde vedrørende budget 2023, har Greve 
Seniorråd ad flere omgange drøftet Greve Kommunes økonomiske 
udfordringer. Jacob anvendte som eksempel på de økonomiske 
udfordringer sag nummer 2 vedrørende budgetopfølgning 2, som 
beskriver udfordringerne med styrbarhed af dele af Greve 
Kommunes økonomi.  
 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning. 
 
Mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. oktober 2022 er 
aflyst, hvorfor orienteringen af denne dagsorden udgik. 
 
4. Høring af udbudsmateriale omkring diabetesprodukter 
Greve Seniorråd tager udbudsmaterialet til efterretning med 
bemærkning om, at der er detaljerede målingskrav til den 
kontinuerlige glukosemåler, men det fremgår ikke, at der er krav om 
præcision i målinger til blodsukkerapparatetter. 
 

5. Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Formand orienterede om: 
 
Status på planlægning af inspirationsdag for Greve Seniorråd den 4. 
november 2022. Rådet ønsker at afholde dagen på Strandcentret 
plejecenter. Stella kontakter Strandcentret med henblik på at booke 
et mødelokale. 
 
Programmet for dagen er indtil videre følgende: 

 
- Marianne Lund fra Roskildes ældreråd holder oplæg om 

deres arbejde herunder mærkesager. 
- Chefkonsulent Sigurd A. Larsen fra Center for Sundhed & 

Pleje holder oplæg om ældre- og plejeboliger i Greve 
Kommune. 
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- Kommunikation og formidling af arbejdet i Greve 
Seniorråd. 

- Revidering af vedtægterne for Greve Seniorråd. 
 
Stella har derudover inviteret Liselott Blixt, som hun afventer svar fra. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 

Ken bemærkede, at der har været behandlet en sag på 
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget vedrørende Arne Pension. De 
fremlagte finansieringsforslag, som er behandlet i sagen, er taget til 
efterretning af udvalget. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Palle har afholdt et møde med plejecenterleder på Lokalcenter 
Møllehøj Tatjana Frimurer, hvor Palle er blevet orienteret om, at der 
på nuværende tidspunkt ikke kan oprettes et plejecenterråd, fordi 
beboerne enten er for dårlige eller ikke ønsker at deltage i et 
plejecenterråd. Derfor blev det besluttet, at Palle fremover deltager 
på beboermøder, som han er blevet tilbudt af Tatjana Frimurer. 
 
Susan deltager i plejecenterrådsmøde på Nældebjerg den 13. 
oktober 2022. Derudover blev det bemærket, at Nældebjerg 
udsender aktivitetskalender til frivillige. 
 
Stella har deltaget i plejecenterrådsmøde på Strandcentret. Der vil 
blive afholdt valg til plejecenterråd i januar 2023. Det vil være muligt 
at brevstemme, hvis man ikke har mulighed for at møde op.  
 
Der har været tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der var 
få bemærkninger uden betydning for patientsikkerheden. 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Alle rådsmedlemmer på nær Ken deltager på den ældrepolitiske 
konference den 16. november 2022. 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Næste møde er den torsdag den 10. november 2022. Leif og Susan 
deltager mødet. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Ingen bemærkninger. 
 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Anna orienterede om, at hun har deltaget i informationsmøde for 
borgere over 75 år. Anna bemærkede at det var meget givende og 
informativt. 
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Else orienterede om, at hun har tilmeldt sig tilbuddet ”Sociale 
mediers verden”, som udbydes af Frivilligcenter i Greve Borgerhus 
den 2. november 2022. 
 

Greve Seniorråd bemærkede, at de valgtilforordnede får en 
indskærpelse omkring, at svagtseende og øvrige borgere med 
behov, gerne må medbringe en ledsager med ind i stemmeboksen, 
når der skal afgives stemme til det kommende Folketingsvalg. 
 
Nogle rådsmedlemmer har deltaget i et åbent hus arrangement i de 
nye ældreboliger på Frydenhøj Allé i Hundige, hvor der blev 
observeret fejl og mangler i boligerne samt stillet spørgsmål omkring 
tilgængelighed med bil. Stella fremsender en mail med spørgsmål til 
Greve Boligselskab herom. 
 
6. Eventuelt 
 
Greve Seniorråd ønsker at afholde den årlige julefrokost, hvis 
budgettet tillader dette. Henrik undersøger, hvor mange midler der er 
tilbage i budgettet og orienterer hurtigst muligt. 
 
Susan orienterede om, at hun har deltaget i ”Frivillig Fredag”, hvor 
der var en drøftelse af, hvordan flere frivillige kan samarbejde med 
kommunen. 


