
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greve Seniorråd 

 
  
 

Referat 

 

Mandag den 16.11.2020 
Kl. 9-12 Café Langsiden, Greve Idrætscenter 
 
Hjørdis Steinmetz (formand)  
Knud Bloksgaard (næstformand)  
Palle Jacobsen  
Børge Steinmetz 
Freddy Aldenborg  
Elo Knudsen  
Leif Dahl Larsen  
 
Martin N. Rasmussen, centerchef  
Henrik Lehm, sekretær 
 

  
 

 

Greve Kommune 



Seniorrådet 
Greve Kommune  
Mandag den 16.11.2020 kl. 9-12 
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Side 1 

GS 224: Godkendelse af dagsorden 
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde. 

GS 225: Godkendelse af referat 
Greve Seniorråd godkendte referatet fra mødet den 19. oktober 2020. 

GS 226: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til 
mødet den 18. november 2020 
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundheds- 
og Psykiatriudvalgets den 18. november 2020. Greve Seniorråd 
kommenterede på sagerne. 

Greve Seniorråd afgav høringssvar til lukket punkt 2 og 3. 
 
Øvrige sager blev taget til efterretning. 

GS 227: Dialog om det nye Sundhedshus 
Sundhedsfaglig konsulent Tommy Lorentzen præsenterede status for 
Sundhedshuset og ideerne bag indretningen. Midlerne til etablering af 
Sundhedshuset kommer fra Sundhedsstyrelsen. Oprindeligt søgte Greve 
Kommune om cirka 40 mio. kr., men fik tilsagn om cirka 20 mio. kr., og 
Byrådet har efterfølgende godkendt at tilføre yderligere 5 mio. kr. til 
projektet. 

Sundhedshuset er en ombygning af Greve Videncenter (tidligere 
Hundigeskolen) ved Hundige St. Sundhedshuset forventes færdigt i oktober 
2023. 
 
Greve Seniorråd gav konkrete input og ønsker til indretning omkring 
indgangsparti (trykknap er en dårlig løsning, der skal i stedet være 
bevægelsessensor til synshandicappede og dårligt gående), drikkelse i 
venteområde (kaffe, te og vand), handicaptoilet i forhold til dørens 
åbningsretning og dårlig løsning med væghængt pusleplads, som kan stå i 
vejen for fx kørestolsbrugere og brugere af rollator samt bedre muligheder 
for tilgang via offentlig transport.  
 
Derudover vurderes indretningen af Sundhedshuset som værende god og 
tilfredsstillende, men at det oprindeligt ansøgte projekt var langt mere 
ambitiøst, fordi borgere fx kunne få taget blodprøver og besøge 
speciallæge. 
 
Greve Seniorråd ønsker at få en plads i planlægningsudvalget for 
Sundhedshuset. 

 
GS 228: Høring af udbudsmateriale af hjemmeplejen 
Greve Seniorråd har afgivet høringssvar under GS 226. 
 

GS 229: Høring af ny designmanual 
Greve Seniorråd har ingen bemærkninger til designmanualen. 
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GS 230: Meddelelser  
Meddelelser fra formanden  
Formanden orienterede om aktuelle emner. 
 

 Møder i 2021 
 

De planlagte møder blev godkendt for 2021. Greve Seniorråd ønsker at 
afholde mødet den 4. januar 2021 i Greve Idrætscenter. Greve 
Idrætscenter ønskes at blive anvendt indtil situationen med COVID-19 
bliver bedre, og møder igen kan afholdes på rådhuset. 

 
 Artikel i Sydkysten om Greve Seniorråd 

 
Greve Seniorråd bakker op om, at der udarbejdes en artikel om rådet i 
Sydkysten. Udkastet til artiklen fremsendes til udvalget inden den 
fremsendes til Sydkysten. 

 

 Budget 2020 

 
Sekretær fremlagde foreløbigt forbrug, der har været meget lavt 
sammenlignet med øvrige år grundet aflysninger af aktiviteter på grund 
af COVID-19. 

 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Ingen bemærkninger. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Freddy orienterede om: 

 at han har fået overrakt Frivillighedsprisen for 2020. Freddy har 
dedikeret alle pengene til Nældebjerg plejecenter. 

 at han deltager i et plejecenterrådsmøde den 8. december 2020, 
hvor der skal drøftes plejecenterbestyrelser. Centerchef for 
Sundhed & Pleje Martin N. Rasmussen og borgmester Pernille 
Beckmann deltager på mødet. Freddy vil orienterer om mødet på 
næste møde i Greve Seniorråd den 4. januar 2021. 

 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Hjørdis orienterede om, at formanden for Danske Ældreråd er fratrådt. 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Ingen bemærkninger. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Ingen bemærkninger. 
 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Hjørdis opfordrede rådsmedlemmer til at orientere sig på Danske 
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Ældreråds hjemmeside, hvor der findes en række gode artikler om, hvad 
der rør sig nationalpolitisk på ældreområdet. 
 
Greve Seniorråd besluttede at indkøbe en buket blomster til fratrådte 
rådsmedlem, Flemming Vahlgreen. 

 
GS 231: Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


