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Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden til dagens møde blev godkendt.  

2.  Godkendelse af referat 

Referat fra seniorrådsmødet d. 4. februar 2022 blev godkendt.  

3. Rundvisning og oplæg på Hedebo 

Leder af Hedebo, Christina Giarbini, viste rundt og orienterede efterfølgende om 
opholdstyper, akutpladser, målgrupper, Hedebos udvikling gennem de seneste år 
og rolle i det nære sundhedsvæsen.   

4. Konstituering af Greve Seniorråd 

Førstesuppleant Palle Jacobsen er indtrådt som medlem af Greve Seniorråd med 
virkning fra d. 11. marts 2022. Palle erstatter Freddy Aldenborg, som har valgt at 
fratræde rådet.  
 
Greve Seniorråd valgte Stella Hviid som næstformand.  
 
Seniorrådet konstituerede sig med følgende kontaktpersoner til de enkelte 
plejecentre og politiske udvalg:  

• Palle Jacobsen blev udpeget som kontaktperson overfor Social og 
Handicapudvalget.  

• Palle blev endvidere udpeget som suppleant til kontaktperson i forhold til 
det nye sundhedshus i Hundige.  

 
Øvrige rådsmedlemmer fortsætter som kontaktpersoner for de respektive udvalg 
og med de øvrige ansvarsområder.  
 
Stella Hviid blev valgt som seniorrådets repræsentant i forhold til det nye 
plejehjem i Tune. Palle Jacobsen blev valgt til førstesuppleant og Margit Lausten 
til andensuppleant.  
 
Sekretæren fremsender oversigt med seniorrådsmedlemmernes kontaktdetaljer 
og fordelingen af kontaktpersoner og øvrige poster. Oversigten fremsendes 
endvidere til ledere på plejeområdet.  

5. Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Social- og 
Handicapudvalgets dagsorden 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  
Ingen bemærkninger.  



Seniorrådet 
Greve Kommune  
Fredag den 11.3.22 kl. 9 – 12 
 

Referat 

Side 2 

 
Punkt 2: Introduktion til ældreområdet 2022 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
Punkt 3: Politiske handleplaner regnskab 2021 - godkendelse i fagudvalg 
Sagen blev taget til efterretning.  

 
Punkt: 4: Faglig risikostyring i Center for Sundhed & Pleje i 2022 
Sagen blev taget til efterretning.  

 
Punkt 5: Lukket: Henvendelser til formanden 
Lukket punkt – ingen bemærkninger.  

 
Punkt 6: Orientering fra formanden/gensidig orientering 
- 

 
Punkt 7: Huskeliste og orientering fra administrationen 
- 

 
Punkt 8: Sundheds- og Omsorgsudvalget - mødekalender 2022 
Kalenderen blev taget til efterretning.  
 
Administrationen orienterede om byrådets budget- og visionsseminar d. 4. og 5. 
marts 2022. Sundheds- og Omsorgsudvalgets fire fokuspunkter for 
byrådsperioden 2022-2024 blev omdelt til rådsmedlemmerne.  
 
Seniorrådet ønsker en orientering om de udfordringer, som administrationen har 
formuleret for perioden 2022 til 2024. Sekretæren koordinerer dette.  

Social- og Handicapudvalgets dagsorden 

Der var ingen bemærkninger til Social- og Handicapudvalgets dagsorden. 

6. Workshop for Greve Seniorråd 

Greve Seniorråd besluttede at afholde workshop en dag, hvor alle medlemmer 
kan deltage.  

7. Meddelelser  

Meddelelser fra formanden 
Formand Margit Lausten orienterede om møde i Danske Ældreråds følgegruppe 
for senior- og ældreråd.  
 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Susan Nielsen orienterede fra byrådsmødet d. 7. marts 2022, hvor blandt andet 
spørgsmålet om Greve Kommunes nyttehaver blev drøftet.  
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Ken Møller orienterede om mødet i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor fyrværkeri på 
Sankthansaften er blevet aflyst. Seniorrådet tager denne beslutning til 
efterretning.   
 
Seniorrådets høringssvar vedrørende Banedanmarks høring om tilgængelighed på 
stationer i Greve Kommune, er oversendt til Center for Teknik & Miljø og er herfra 
fremsendt til Banedanmark.  
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Palle Jacobsen orienterede om bevoksningen på udearealer på Lokalcenter 
Møllehøj, hvor nedklipningen af græs omkring flisegange giver nogle farlige 
forhold for borgere med rollator eller kørestol. Seniorrådet ønsker at 
administrationen kontakter Greve Boligselskab omkring dette.  
 
Adgangsforhold til og fra Rema-butikken på Greve Centervej er for nuværende 
ikke handicapvenlige.  
 
Observationer fra seniorrådsmedlemmer omkring tilgængelighed og trafikforhold 
viderebringes til Center for Teknik- & Miljø.  
 
Seniorrådet ønsker fremover at indsamle viden om trafikforhold og 
tilgængelighed i Greve Kommune, som kan videregives til Center for Teknik- & 
Miljø 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Ingen indlæg under punktet.  
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Næste møde er onsdag d. 16. marts 2022. Susan Nielsen og Leif Dahl Larsen 
deltager.  
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Ingen indlæg under punktet.  
 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Palle Jacobsen orienterede om flere henvendelser fra borgere, som beklager sig 
over ventetiden ved telefonbetjening i Greve Kommune. Administrationen 
viderebringer dette til ansvarlig centerchef.  

8. Eventuelt  

Som frivillig har Susan Nielsen været arrangør for et arrangement på Greve 
Museum, målrettet borgere med demenssygdom.  


