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1. Nyt rådsmedlem indtræder i Greve Seniorråd 
Andensuppleant Anna Winifred Pedersen indtræder i Greve 
Seniorråd fra den 25. maj 2022. De enkelte rådsmedlemmer 
præsenterede sig kort. Anna præsenterede sig under punktet, og 
fortalte herunder at hun har siddet i ældrerådet i Solrød Kommune. 
 
2. Ny konstituering af Greve Seniorråd 
Da Margit Lausten har valgt at trække sig som formand og 
rådsmedlem, har Greve Seniorråd afholdt valg af ny formand.  
 

• Stella Hviid er valgt til ny formand. Da Stella er tidligere 
næstformand, afholdte Greve Seniorråd også valg af ny 
næstformand. 

• Anna Winifred Pedersen er valgt som ny næstformand. 

• Kontaktpersoner for politiske udvalg og øvrige 
ansvarsområder blev fordelt med følgende ændringer: 

 
o Stella Hviid er kontaktperson til Byråd og 

Økonomiudvalget samt Danske Ældreråd i 
overensstemmelse med rollen som formand. 

o Palle Jacobsen er kontaktperson for Lokalcentret 
Møllehøj. 

o Anna får tildelt politiske udvalg og øvrige 
ansvarsområder som kontaktperson på et efterfølgende 
møde med formanden. 
 

• Oversigt over kontaktpersoner og kontaktoplysninger på 
rådsmedlemmer revideres i overensstemmelse med den nye 
konstituering, og fremsendes til rådsmedlemmer. 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til mødet blev godkendt med bemærkning om at tilføje nyt 
punkt 7.1 om høring af de politiske dagsordner for møder i 
henholdsvis Social- og Handicapudvalget og Sundheds- og 
Omsorgsudvalget den 30. maj 2022. 

4. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet den 22. april 2022 blev godkendt. 

 
5. Formandskabets rolle og funktion i rådet 
Jacob orienterede om rammer og opgaver, som formand og 
næstformand har med udgangspunkt i forretningsorden. 
 
Herunder præcisering af, at formandskabet har ansvaret for: 

• At udarbejde dagsorden til møder 
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• At formanden har en ordstyrerolle i forbindelse med afholdelse 
af møder.  

• At formandskabet motiverer punkterne på møderne. 

• At formandskabet ikke egenrådigt kan beslutte, hvem der skal 
sidde i arbejdsgrupper og følgegrupper. 

 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Mødeafholdelse i seniorrådet 
Jacob orienterede om, hvordan møder afholdes, så de forløber 
struktureret og i en god og respektfuld tone med udgangspunkt i 
kodeks for arbejdet i Greve Byråd. 
 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning med bemærkning 
om, at der ikke ønskes at blive udarbejdet et kodeks for rådet, da det 
ikke findes nødvendigt med den nye konstituering. Derudover var der 
en kort drøftelse af, hvordan tidsrammen overholdes i forbindelse 
med inviterede oplægsholdere på rådsmøder. 
 
7. Rådets funktion og rolle 
Jacob orienterede om seniorrådets funktion og rolle som 
høringsorgan og rådgivende organ i forhold til ældre borgere over 60 
år i Greve Kommune. Der blev taget udgangspunkt i to konkrete 
sager omhandlende henholdsvis anvendelsen af Villa Sitka og høring 
af ældrelov i regionen, hvor Greve Seniorråd ikke er høringspart.  
 
I forhold til ældreloven bliver Greve Seniorråd høringspart på det 
tidspunkt, hvor den eventuelt skal udmøntes lokalt i kommunerne. 
 
7.1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Social- og 
Handicapudvalgets dagsorden 
Jacob orienterede om sager på møder i Sundheds- og 
Omsorgsudvalget og Social- og Handicapudvalget den 30. maj 2022. 
 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning. 
 

8. Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Formand havde intet til punkt. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 

Susan orienterede om hendes deltagelse på byrådsmødet den 23. 
maj 2022. 
 

Ken orienterede om hans deltagelse i kulturfestival ved Borgerhuset, 
som var mest målrettet børnefamilier. Greve Seniorråd havde en kort 
drøftelse af, om det ville være givende at deltage under 
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kulturfestivalen til næste år. Det blev konkluderet, at Greve Seniorråd 
ikke har noget at gøre til kulturfestivalen. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Susan har deltaget i møde på Nældebjerg plejecenter, hvor der har 
været en reorganisering af husalfens arbejde. 
 
Stella afventer fortsat en invitation til et møde i plejecenterrådet på 
Strandcentret. Henrik undersøger, hvornår der er planlagt næste 
møde i plejecenterrådet på Strandcentret. 
 
Palle spurgte til:  
 

o Manglende lokalblade fra plejecentrene fx Møllekværnen fra 
Lokalcenter Møllehøj, som ikke er blevet modtaget i Greve 
Seniorråd i et stykke tid. Henrik undersøger og følger op.  

o Manglende teleslynge i mødelokaler på Strandcentret. Henrik 
undersøger og følger op. 

o Beslutning om oprettelse af plejehjemsbestyrelser i Greve 
Kommune. Jacob orienterede om, at det er besluttet ikke at 
oprette plejehjemsbestyrelser, fordi Greve Kommune har holdt 
fast i at have plejecenterråd selvom det ikke længere er 
lovpligtigt. 

 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Stella havde ingen meddelelser fra Danske Ældreråd. 
 
Greve Seniorråd vil til næste års ældrepolitiske konference i Nyborg 
Strand koordinere, hvilke seminarer de enkelte rådsmedlemmer 
deltager i, så udbyttet af konferencen bliver så bred som muligt. 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Stella, Susan, Else og Leif har indtil videre tilmeldt sig til temamøde i 
regionsældrerådet den 3. juni 2022. Anna vender tilbage til Susan, 
om hvorvidt hun kan deltage i temamødet. Tilmeldingsfrist er den 27. 
maj 2022. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Intet til punkt. 
 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Leif opfordrede rådsmedlemmer til at komme med input til emner, 
som han kan tage med i Trafiksikkerhedsrådsmødet den 16. juni 
2022. Leif har modtaget input fra Palle og Ken. 
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9. Eventuelt 
Palle bemærkede:  

• at der er udfordringer med at få ledsagelse i forbindelse med 
stemmeafgivelse ved valghandlinger. Dette er aktuelt i 
forbindelse med folkeafstemning om forsvarsforbeholdet den 
1. juni 2022. Henrik giver beskeden videre til ansvarlig chef i 
administrationen. Susan bemærkede, at hun som 
valgtilforordnet, har fået information om håndtering af 
handicappede og svagsynede i forbindelse med afgivelse af 
stemme til valget. 
 

• at der er store udfordringer med telefonopstillingen i 
Borgerservice herunder lang ventetid. Henrik tager 
bemærkningen med videre til ansvarlig chef i 
administrationen. 

 
Greve Seniorråd ønsker at afholde mødet den 9. september 2022 på 
Strandcentret, hvor de også ønsker en rundvisning i den forbindelse. 
Henrik kontakter plejecenterleder, og planlægger mødet. 
 
 


