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GS 156: Godkendelse af dagsorden 
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde.  

GS 157: Godkendelse af referat 
Greve Seniorråd godkendte referat fra seniorrådsmødet den 9. september 2019. 

 

GS 158: Vedligeholdelse og servicering af grønne områder på 
plejecentre 
Medarbejder fra Center for Teknik & Miljø orienterede om hvilke krav der stilles til 
leverandører af vedligeholdelse og servicering af grønne områder på Greve 
Kommunes plejecentre. 
 
Grønne områder på plejecentrene vedligeholdes af PV Greve A/S. 
Vedligeholdelsen sker ud fra en række kvalitetsbeskrivelser, hvori der fremgår 
specifikke krav til, hvordan fx en græsplæne skal vedligeholdes. 
 
Der er ikke specifikke lovkrav til, hvor højt serviceniveauet skal være i forhold til 
vedligehold af grønne områder. Det er således en politisk beslutning, hvor mange 
midler der ønskes at blive afsat til vedligehold af grønne områder. 
 
I Greve Kommune ligger serviceniveauet på en tredjedel af det kvalitetsniveau, 
som den gennemsnitlige kommune gør. Derfor vil det generelt opleves, at de 
grønne områder på plejecentrene ikke vedligeholdes i særlig høj grad. 
 
Lokalcentret Møllehøj er ikke omfattet af Greve Kommunes leverandør (PV Greve 
A/S) af servicering af grønne områder, da det er Greve Boligselskab, som står for 
drift og vedligehold af de grønne områder. 
 
Der er i øjeblikket udarbejdet en genopretningsplan i forhold til at genoprette de 
grønne områder på plejecentrene. Ifølge planen skal arbejdet med 
vedligeholdelse af grønne områder være gennemført inden udgangen af 2019.  
 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: 
 

 Freddy spurgte til vedligehold af sansehaven på Nældebjerg plejecenter. 
Når der skal etableres en sansehave er der som udgangspunkt ikke afsat 
midler til vedligehold. Det er derfor vigtigt, at der afsættes midler til dette 
under den politiske beslutningsproces. 

 Center for Teknik & Miljø understregede, at de bliver glade, når borgere 
melder tilbage om misligholdte græsplæner, veje o.lign. Dog skal 
mislighold ses i relation til den eksisterende økonomi på området, som 
ikke er stor i Greve Kommune. 
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GS 159: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden 
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om sager, der behandles på mødet i 
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 9. oktober 2019. 
 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger til 
sager: 
 
SSPU 4 - Plejecenter i Tune - Arbejde med placering 
Greve Seniorråd støtter indstillingen om at finde en alternativ placering af et 
plejecenter i Tune. 
 

GS 160: Høring af budgetforlig 2020-2023 
Greve Seniorråd afgav følgende høringssvar: 
 
Greve Seniorråd er utilfredse med, at klippekortordningen på plejecentrene og i 
hjemmeplejen sættes på pause. Det er Greve Seniorråds opfattelse, at 
klippekortordningerne efter lidt implementeringsvanskeligheder nu fungerer rigtig 
godt, og beboerne har stor glæde af klippekortordningerne. 
Klippekortordningerne understøtter, at de svageste borgere kan få et aktivt liv 
med livskvalitet. 
 
Greve Seniorråd minder om, at Byrådet den 17. december 2018 har vedtaget en 
samlet politik for ældreområdet, der skal sikre fire grundlæggende værdier: 

 Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt. 

 Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen. 

 Ældre skal opleve tryghed gennem relationer. 

 Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service. 

Det er uklart, om der skæres i midler til indsatser under Folkeoplysningen. Hvis 
dette er tilfældet er Greve Seniorråd imod disse besparelser. 

GS 161: Budget og forbrug i 2019 
Greve Seniorråd blev præsenteret for deres eget budget og nuværende forbrug i 
2019. Orienteringen blev taget til efterretning. 

GS 162: Ny lovgivning for de forebyggende hjemmebesøg 
Forebyggelseskonsulent fra Center for Sundhed & Pleje orienterede Greve Seniorråd 
om ny lovgivning for de forebyggende hjemmebesøg. 

Greve Kommune kontakter borgere fra de er fyldt 65 år, hvis der er opstået en 
særlig situation fx hvis ægtefællen er kommet på plejehjem eller død. Greve 
Kommune tilbyder fælles arrangementer (informationsmøder), hvor der er 
information om de forebyggende hjemmebesøg for alle borgere, der er fyldt 75 
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år. Fælles arrangementer afholdes fire forskellige steder i kommunen i løbet af 
året. 
 
De kommende informationsmøder er som følger: 
 

 Torsdag den 14. november kl. 10 – 11 på Strandcentret plejecenter. 

 

 Torsdag den 27. februar kl. 10 – 11 i Karlslunde Seniorcenter. Hovedgaden 
6 i Karlslunde. 

 
Når borgere fylder 80 år, får de tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, og igen 
når de fylder 82 år og én gang årligt herefter. 
 
Greve Seniorråd ytrede ønske om at blive inviteret til et af informationsmøderne 
for de 75-årige. 

 
GS 163: Meddelelser  
Meddelelser fra formanden 
Formanden for Greve Seniorråd orienterede om følgende: 
 

 Tilmelding til Danske Ældreråds årlige efterårskonference tirsdag den 26. 

november 2019 på Vingstedcentret. 

Knud, Flemming, Palle, Hjørdis og Inge-Merethe deltager på konferencen. 

 Gensidig orientering og evaluering af Ældredagen den 1. oktober 2019 i 

Portalen. 

Dagen gav anledning til at hilse på borgere samt Ældre Sagen Greve og 

FrivilligCentret i forhold til at få budskabet ud omkring Greve Seniorråds virke. 

Den nye Seniorguide blev rost af mange deltagere ved Ældredagen.  

 

Palle bemærkede, at Portalen ikke er optimalt i forhold til borgere, der er dårligt 

gående. Desuden er akustikken ikke god i Portalen. 

 Drøftelse af placering af Seniorguiden i Greve Kommune. 

Formanden udarbejder en liste over forslag til steder, hvor Seniorguiden skal 

placeres i Greve Kommune. Listen sendes ud til alle rådsmedlemmer med henblik 

på at få en tilbagemelding om, hvem og hvor det enkelte rådsmedlem vil bidrage. 

Det blev besluttet at kontaktpersonen for de enkelte plejecentre sørger for at 

bladet leveres hertil. 

 

Der vil blive lagt en nyhed op på greve.dk vedrørende den nye Seniorguide, når 

alle blade er uddelt på de forskellige lokaliteter. Der være et link på greve.dk, hvor 
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borgere kan finde en fuld liste med lokaliteter i Greve Kommune, hvor 

Seniorguiden kan afhentes.  

 

Henrik (sekretær) kontaktes, når bladene skal afhentes til uddeling. 

 

Freddy ytrede utilfredshed, at Klub Aktiv ikke er omtalt i Seniorguiden, og at 

borgmester Pernille Beckmann ikke burde have underskrevet forordet. De øvrige 

rådsmedlemmer er ikke enige i holdningen til dette.  

 Deltagelse ved møde i Danske Ældreråd den 17. september 2019 om 

strategi og mærkesager. 

Formanden orienterede om, hvilke fire pejlemærker som Danske Ældreråd ønsker 

at arbejde med. Hjørdis og Inge-Merethe deltog i mødet, og de mener, at 

pejlemærkerne er de rigtige bl.a. omkring de nye boligformer. 

 

Der var derudover en drøftelse af valgformen (til seniorrådsvalg). Hovedparten af 

seniorrådene i landet har tilkendegivet, at der arbejdes på at lave en lovændring, 

så der skal udføres fremmødevalg, når der stemmes til seniorrådsvalg i landet. 

 Afholdelse af årets julefrokost. 

Greve Seniorråd afholder julefrokost den 11. december kl. 12.00. Palle melder 
tilbage til Henrik (sekretær) om, hvor julefrokosten afholdes. 
  
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Intet til punkt. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Freddy orienterede om, at der efter en periode uden en gruppeleder i B-huset på 
Nældebjerg plejecenter, nu har ansat en ny gruppeleder, hvilket er positivt.  
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Formand har netop udsendt nyeste nyhedsbrev fra Danske Ældreråd. 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Intet til punkt. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Intet til punkt. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Formand orienterede, at hun har modtaget en mail om et tilbud om et foredrag, 
der handler om den fjerde alder.  
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Greve Seniorråd var enige om, at det vil være for dyrt at takke ja til tilbuddet om 
et sådant foredrag. Det blev foreslået, at Greve Seniorråd tager henvendelse til 
Ældre Sagen i Greve, der måske vil have interesse i foredraget.  
 
Greve Seniorråd beklagede at taksterne for nyttehaverne er steget betragteligt, 
hvilket især går ud over de ældre, der står udenfor arbejdsmarkedet og dermed 
har en begrænset indkomst. Formanden orienterede om, at ændringen af takster 
skyldes en beslutning i Byrådet den 28. februar 2019, hvor man har ønsket at 
ligestille alle nyttehaveforeninger. 
 
Palle bemærkede, at der fortsat er problemer med, at elevatoren ikke snakker 
dvs. at man ikke ved, hvilken etage man er på, når elevatoren stopper ved en 
etage. Palle skriver til Center for Teknik & Miljø (på vlm@greve.dk), hvor han gør 
opmærksom på problemet. 

GS 164: Eventuelt 

Formand deltager ikke på næstkommende møde den 18. november 2019. 

mailto:vlm@greve.dk

