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GS 191: Godkendelse af dagsorden 
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde. 

GS 192: Godkendelse af referat 
Greve Seniorråd godkendte referatet fra sidste møde. 

GS 193: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til 
mødet den 24. juni 2020 
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundheds- 
og Psykiatriudvalgets den 24. juni 2020. 
 
Greve Seniorråd havde bemærkninger til følgende sager: 

 
SSPU 4: Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål 
august 2020 
Greve Seniorråd bemærker, at det er positivt at målopfølgninger fremstår 
visuelt tydeligt i bilag til sagen samt at der arbejdes videre med indsatserne 
under hvert resultatmål. Dog kan det ses at en række indsatser er pauseret 
på baggrund af COVID-19 situationen, hvilket afspejles i resultaterne. 
 
Greve Seniorråd tog øvrige sager til efterretning. 

GS 194: Ny direktør på sundheds- og ældreområdet 
Hvert enkelt rådsmedlem præsenterede sig, og Jakob Thune præsenterede 
sig for Greve Seniorråd. 

 
GS 195: Valg af model til seniorrådsvalg i 2021 

På baggrund af præsentation af de to valgmodeller, der inkluderer digitalt 
valg og brevstemme valg med eller uden fremmødevalg, drøftede Greve 
Seniorråd, hvilken model de vil indstille overfor byrådet, som skal beslutte, 
hvordan seniorrådsvalget skal afvikles i 2021. 
 
Greve Seniorråd ønsker en valgmodel, der inkluderer fremmødevalg, da 
det vurderes at hæve stemmeprocenten og fremme synligheden. Ligesom 
man gør under kommunalvalget, skal der inkluderes en mulighed for, at 
borgere på plejecentre og modtagere af hjemmepleje får mulighed for at 
brevstemme, hvis de ikke kan stemme til et fremmødevalg. 

 
GS 196: Valg af ny formand for Greve Seniorråd 
Formand Inge-Merethe har fratrådt sin post, da hun fraflytter Greve 
Kommune. Greve Seniorråd valgte en ny formand og næstformand ved 
afholdelse af en afstemning. 
 
Hjørdis Steinmetz blev valgt til formand. Knud Bloksgaard blev valgt til 
næstformand. 
 
Suppleant Leif Dahl Larsen indtræder som nyt rådsmedlem for den 
resterende valgperiode efter Inge-Merethe Jensen er udtrådt af Greve 
Seniorråd. Leif indtræder i Greve Seniorråd fra mødet den 24. august 2020. 
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GS 197: Meddelelser  

Meddelelser fra formanden  
Formanden orienterede om aktuelle emner herunder om: 
 

 Henvendelse fra præsten i Hundige Kirke, der ønsker at få besøg af 
Greve Seniorråd. 
 
Hjørdis henvender sig til præsten efter mødet med henblik på at få 
arrangeret et besøg i kirken. 
 

 Der har været ros til Greve Seniorråd i lokalavisen Sydkysten. Inge-
Merethe understregede, at rådets arbejde bær frugt, og opfordrer til 
fortsat arbejde for synlighed. 
 

 En borger har henvendt sig til Greve Seniorråd vedrørende 
udfordringer med det nye affaldssystem, som blev indført fra den 1. 
maj 2020. Greve Seniorråd har svaret borgeren, at rådet ikke går 
ind i enkeltsager og at henvendelsen er et anlæggende for den 
tekniske forvaltning. 
 

 Henvendelse fra Danmarks Kartoffelråd om, at Valdemarsdag er 
udskudt til uge 42. 

 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Palle orienterede om en sag til høring på møde i Teknik- og Miljøudvalget. 
Palle fremsender materiale til sekretær umiddelbart efter mødet med 
henblik på, at Greve Seniorråd kan afgive høringssvar til sagen. 
 

Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Palle bemærkede, at akustikken på mange forskellige matrikler i Greve 
Kommune er dårlig, og det udelukker mange ældre i at deltage i 
arrangementer, hvor der er mange mennesker til stede. Greve Seniorråd 
ønsker, at det øgede anlægsloft i forbindelse med COVID-19 situationen, 
anvendes til at forbedre akustikken. 

 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Formand har løbende videresendt meddelelser fra Danske Ældreråd via 
mail til rådsmedlemmer under perioden med COVID-19.  
 

Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Intet til punkt. 
 

Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Martin N. Rasmussen orienterede om aktuelle sager herunder i forbindelse 
med COVID-19 situationen: 
 

 Sag på byrådsmøde den 22. juni 2020 vedrørende statslige 
puljemidler til plejecentre, der skal dække udgifter til genåbning af 
udendørs besøg på plejecentre. Midlerne fordeles på baggrund af 
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antal plejeboliger på hvert plejecenter, så de største plejecentre får 
flest midler.  
 
I den forbindelse blev det uddybet, at Greve Kommune følger de 
nationale retningslinjer for, hvem der kan besøge beboerne 
indendørs. Her blev det understreget, at indendørs besøg 
udelukkende gælder for pårørende til en kritisk syg eller døende. 
 

 Daghjemmet på Møllehøj genåbner den 22. juni 2020, men hvor der 
vil være særskilt indgang for brugerne. 

 
Greve Kommune iværksætter en evaluering af forløbet med COVID-19 
herunder beredskabsplan. 
 
Derudover blev der orienteret om en sag på byrådsmødet den 22. juni 2020 
vedrørende forslag til besparelser på sundheds- og ældreområdet. I sagen 
foreslås besparelser ved afskaffelse af husalfer, reduktion i hjemmeplejen 
på 5 procent og nedlæggelse af sundhedsfremmepuljen. Greve Seniorråd 
afgav høringssvar til denne sag i en skriftlig høring den 25. maj 2020. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Freddy bemærkede, at det har været positivt at have Inge-Merethe som 
formand. 
 
GS 198: Eventuelt 
Greve Seniorråd takkede Inge-Merethe for hendes indsats som formand. 


