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Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til mødet blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet den 11. november 2022 blev godkendt. 

 
3. Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Social- og 
Handicapudvalgets dagsorden 
Jacob orienterede om sager på møder i Sundheds- og 
Omsorgsudvalget og Social- og Handicapudvalget den 9. januar 
2023. 
 
Greve Seniorråd havde bemærkninger til følgende sager: 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Sag 3: 1. udkast af Sundheds- og Omsorgspolitik 2023-2026 
Greve Seniorråd finder prioriteringer og fokusområder i politikken 
relevante herunder især udvikling af det nære sundhedsvæsen, der 
skal være med til at fremme sammenhængen i borgernes forløb og 
derigennem patientsikkerheden. Greve Seniorråd bemærker 
endvidere, at det vil blive lettere at afgive konkrete bemærkninger, 
når effektmålene fremgår af politikken. 
 
Øvrige sager blev taget til efterretning. 
 
4. Årsberetning 
Ifølge vedtægterne skal Greve Seniorråd hvert år i første kvartal 
udarbejde en beretning om sin virksomhed i det foregående år. 
Beretningen skal forelægges byrådet og efterfølgende offentliggøres.  
 
Formanden orienterede under punktet, og vil opfordre 
rådsmedlemmer til at bidrage til udarbejdelse af beretningen. 
 
Greve Seniorråd udarbejder et udkast til årsberetningen og 
fremsender til Henrik. 
 
Årsberetningen godkendes endeligt på mødet den 3. februar 2023. 
 
5. Budget 2023 og regnskab 2022 
Greve Seniorråd har haft et forbrug på cirka 80.000 kr. i 2022, og der 
forventes et større forbrug i 2023, fordi der arbejdes på at lave flere 
aktiviteter i 2023. Blandt andet er der planlagt en udarbejdelse af en 
ny folder om Greve Seniorråd, og et borgermøde om seniorboliger. 
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Greve Seniorråd forelægges forbrug i hvert kvartal i løbet af 2023. 
 
6. Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Formand udleverede lokalt aktivitetsblad fra Strandcentret kaldet 
Strandnyt til de øvrige rådsmedlemmer samt vedtægter for 
plejecenterrådene. 
 
Derudover orienterede formand om: 
 

• Greve Boligselskab og Greve Kommune har inviteret til 
panelmøde om det nye plejecenter i Tune. Stella deltager i 
panelmødet den 2. februar 2023. 

• Danske Ældreråd afholder temadag om fremtidens 
ældrepolitik i Ringsted den 1. februar 2023. Stella og Anna 
deltager. 

• Danske Ældreråd afholder den 8. marts 2023 temadag om 
pressearbejde og tilsyn i praksis. Stella, Anna, Leif, Else, Palle 
og Susan deltager i temadagen. 
 

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 

Susan har deltaget i byrådsmødet den 12. december 2022, hvor der 
ikke var noget at bemærke. 
 
De øvrige rådsmedlemmer havde ingen bemærkninger. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Susan orienterede om deltagelse i plejecenterrådsmøde på 
Nældebjerg plejecenter den 12. december 2022. Herunder blev der 
givet ros for en god håndtering af corona. 
 
Anna har haft et møde med lederen af Langagergård plejecenter. 
Anna bemærkede, at det var et positivt møde. 
 
Stella orienterede om, at der foregår et arbejde med at oprette et nyt 
beboere- og pårørenderåd på Lokalcenter Møllehøj. Palle følger 
arbejdet med plejecenterleder Tatjana Frimurer. 
 
Stella orienterede om deltagelse på plejecenterrådsmøde den 23. 
november 2023 herunder om, at økonomien er presset på grund af 
udadreagerende beboere, som skal have fast vagt. Der arbejdes 
med nedbringelse af sygefravær, og med tilbud af mad og måltider. 
Derudover er der valg til plejecenterrådet den 26. januar 2023. 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Ingen bemærkninger. 
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Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Leif og Susan deltager i en temadag om fremtidens ældrepleje i Sorø 
den 23. januar 2023.  
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Jacob orienterede under punktet: 
 

• Formand for Social- og Handicapudvalget er gået bort. 

• Ny direktør på sundheds- og ældreområdet Lone Byskov 
ønsker at deltage på et møde i Greve Seniorråd. Det aftales 
nærmere hvornår dette kan ske. 

• Borgmester Pernille Beckmann vil gerne deltage i et møde i 
Greve Seniorråd. Greve Seniorråd bemærkede, at de gerne vil 
høre byrådets nuværende prioriteringer og fremtidige visioner 
for ældreområdet.  

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Eventuelt 
Stella kontakter Liselott Blixt vedrørende planlægning af en 
paneldebat om seniorboliger. 


