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Side 1 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til mødet blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet den 12. august. maj 2022 blev godkendt. 

 
3. Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Social- og 
Handicapudvalgets dagsorden 
Jacob gemmegik sager på møder i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
og Social- og Handicapudvalget den 12. Sept. 2022.  
 
Seniorrådet har en bemærkning til punkt 3 på Social og 
omsorgsudvalgets dagsorden: Seniorrådet ønsker at få datoer på 
informationsmøder for borgere, der er fyldt 75 år, så rådet har 
muligheden for at deltage. 
 
Bemærkning ang. punktet om energibesparende tiltag: Seniorrådet 
bemærker, at det er vigtigt vejbelysning og belysning i tunneller med 
videre ikke slukkes, for at sikre at svagtseende kan komme trygt 
hjem fra sociale begivenheder som f.eks. teater eller biograf.  
 
 
4. Information om Sund Mund og ”I sikre hænder” 
Tommy informerede om de to projekterer. 
Sund mund: Forskningsprojekt med tandlægen i Greve og to forskere 
fra tandlægehøjskolen på Københavns universitet. Første fase er en 
undersøgelse af tandsundhed hos ældre (Strandcentret, og en del af 
Greve hjemmeplejen). Det undersøges hvordan personalet arbejder 
med tandsundhed. Næste fase (2023) skal handle om hvordan 
tandsundheden kan forbedres.  
 
I sikre hænder: Projektet startede på baggrund af indberetninger af 
utilsigtede hændelser. Nu arbejder 33 kommuner i Danmark med 
konceptet der er udviklet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 
Konceptet arbejder med ”forbedringsteams” der er den drivende 
motor i forbedringsmodellen, der er basis i projektet ’i sikre hænder’. 
 
Tommy fortalte at projektet har resulteret i markante forbedringer i 
Greve Kommune, hvor der nu kun forekommer få tilfælde af tryksår 
på plejecentre og i hjemmeplejen.  
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5. Rundvisning på Strandcentret 
Seniorrådet bliver vist rundt af plejecenterleder Connie Vejlø.   
Ved rundvisningen bemærker Seniorrådet at der mangler teleslynge i 
aktivitetshuset og at der herudover er dårlig akustik.  
 
Elevatoren i hovedhuset har tidligere haft talende information om 
hvilken etage den var nået til. Denne funktion findes ikke længere i 
elevatoren, hvilket rådet beklager. Seniorrådet mener at det vil være 
en fordel hvis det genetableres.  
 
 
6. Bladet ”Seniorguide 60+ 
Seniorrådet tager stilling til restoplag af det tidligere blad.  
Det besluttes at det nuværende lager fjernes af rådhuset og at 
administrationen sørger for det.  
  
 
7. Seniorrådets deltagelse i kurser  
Formanden foreslår at Seniorrådet skiftes til at tage på kurser eller 
deler sig op og siden udveksler viden. Nogle medlemmer ønsker at 
deltage på alle kurser, for at opnå så meget viden på området som 
muligt. Seniorrådet kom ikke til en beslutning om en fremtidig ordning 
for deltagelse i kurser.  
 
Indtil en Medlemmerne skriver til formanden hvis de ønsker at 
deltage på de kommende kurser.  
 
8. Indbydelse til indvielse af ældreboliger  
Greve Boligselskab indbyder til indvielse af ældreboligerne på 
Frydenhøj Allé 58. Indbydelsen var vedhæftet mail med dagsorden til 
Seniorrådsmødet.  
Seniorrådets medlemmer deltager hvis de har mulighed for det.  
 
 
9. Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Formand orienterer under punktet. 
 

• Formanden ønsker at høringssvar lægges under det givende 
møde, hvor de besluttes. 

• Formandskabet har været til ældrerådsmøde og fået mange 
gode idéer. Der er f.eks. indsamlet foldere fra andre ældre-
/seniorråd. Der kan evt. laves et udvalg, som kan arbejde 
videre med dette.  
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• Formandskabet foreslår at indkalde til en dag for Seniorrådet 
hvor rådet debatterer hvilken aldersmæssig målgruppe rådet 
skal fokusere på i sit virke og hvad rådet ønsker at arbejde 
med i rådets arbejdsperiode.  
Det besluttes at formandskabet finder en mødedato og sender 
en invitation ud til medlemmerne.   

• Formanden vil gerne invitere kommunikationschefen på næste 
møde eller et af de kommende. Administrationen går videre 
med dette ønske.  

 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 

Der var intet til dette punkt.  
 

 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Kontaktpersoner orienterer under punktet. 
 

• Palle har møde med Møllehøj i den kommende uge.  

• Stella har møde på Strandcentret i kommende uge. 

• Susan har fået aktivitetskalender fra Nældebjerg og vil deltage 
i flere arrangementer. Sommerarrangement var meget 
vellykket. Der er møde på centret i oktober. 

 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 

• Konference i Odense kongrescenter, den 16/11. Formanden 
foreslår at alle deltager. 
Seniorrådet tilmelder sig til formanden der giver Henrik besked 
om hvor mange der deltager. Henrik tilmelder efterfølgende 
deltagere til konferencen og betaler fra seniorrådets budget.  

• Formanden spørger om medlemmerne af Seniorrådet selv går 
ind og læser nyheder fra Danske Ældreråd, eller om hun 
fortsat skal sende nyheder rundt. Det besluttes at formanden 
fortsat skal sende nyheder rundt.  

 
Meddelelser fra Regionsældrerådet 
 

• Temadag mandag den 12. Der er 5 deltagere fra Seniorrådet. 
Leif sender referat ud efter temadagen.  
 

 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Intet under punktet.  
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Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
 

• Anna har været på tryghedsvandring og fortalte om 
vandringen.    

 
9. Eventuelt 
Seniorrådet spørger hvorvidt rådet bliver hørt, hvis der skal 
nedlægges busruter i kommunen. Jacob undersøger spørgsmålet.  


