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GS 279: Godkendelse af dagsorden
Greve Seniorråd skal godkendte dagsorden til dagens møde.

GS 280: Godkendelse af referat
Greve Seniorråd skal godkendte referatet fra mødet den 23. august 2021.

GS 281: Valg til Greve Seniorråd i 2021
Greve Seniorråd fik status på det kommende seniorrådsvalg herunder, at ti
kandidater stiller op til valget. Der er en udfordring med at rekruttere nok
frivillige til at stå på valgstederne på valgdagen den 16. november 2021. De
frivillige foreninger melder, at corona har gjort at antallet af frivillige er
faldet. Bettina opfordrede rådsmedlemmer til at hjælpe med at rekruttere
frivillige.
Der var en drøftelse af, om hvorvidt udbetaling af diæter kan tiltrække flere
frivillige til at kunne deltage på valgdagen. Greve Seniorråd besluttede
derfor, at de ønsker at betale diæter til de frivillige, hvis det kan afholdes
indenfor deres eget budget. Sekretær Henrik undersøger, hvor mange
midler der er tilbage på budgettet 2021 til finansiering af diæter til frivillige.
Plan for optælling af stemmer blev præsenteret. Greve Seniorråd
godkendte plan for optælling af stemmer. Konsulent Bettina fra Center for
Sundhed & Pleje orientererede.

GS 282: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til
mødet den 6. oktober 2021
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundhedsog Psykiatriudvalget den 6. oktober 2021.

SSPU 5: Projektmidler til ”Sund Mund hele livet” i 2021-2025
Greve Seniorråd læser sagen med stor interesse, og ønsker at følge
projektet tæt, og vil gerne have en fast repræsentant tilknyttet projektet.

SSPU 6: Sundhedshus, status og frigivelse af anlægsmidler
Greve Seniorråd bemærkede, at det ville klæde projektets
fremtidsperspektiver, at ladestandere til elbiler indtænkes i etablering af de
nye parkeringspladser. Greve Seniorråd henstiller til at der tages kontakt til
Clever med henblik på at få installeret ladestandere til elbiler.

GS 283: Høring vedr. udbud af ortopædisk fodtøj
Greve Seniorråd bemærkede:
•
•

Der er ikke nævnt noget i forhold til allergimærkning.
Det virker ikke hensigtsmæssigt, at det er ikke muligt at se skoene,
inden man bestiller.
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GS 284: Høring vedr. retningslinjer for udlån af lokaler og
udendørsanlæg i Greve Kommune
Retningslinjer er blevet sendt i høring efter en gennemskrivning.
Gennemskrivningen skyldes primært, at tidligere bilag fem med angivelse
af priser for at udleje er fjernet fra dokumentet. Det skyldes, at priserne nu
er reguleret i ”Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale
ejendomme med tilhørende udearealer”.
Greve Seniorråd havde ingen bemærkninger til retningslinjerne.

GS 285: Høring vedr. udbud af bleer
Greve Seniorråd bemærkede følgende:
•
•
•

Der er ikke nævnt noget i forhold til allergimærkning.
10% på pasform og ergonomi virker lavt sat i forhold til, at netop
dette punkt er meget væsentlig.
Det blev dog bemærket, at det er meget positivt at brugeren kan
prøve forskellige størrelser, inden der bestilles bleer til levering.

GS 286: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formand orienterede om, at hun deltog i et Teams-møde den 31. august
2021 mellem en række projektkommuner Frederiksberg, Aarhus, Struer,
Greve sammen med social- og ældreminister Astrid Krag vedrørende
projekter under puljen til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen udmeldt
af Sundhedsstyrelsen. Greve Kommune deltog med projektleder, direktør
og borgmester vedrørende projekt ”Borgerens valg”. De øvrige
rådsmedlemmer kvitterede med at anerkende Hjørdis’ engagement på
mødet.
Formand og næstformand deltager i møde arrangeret af Danske Ældreråd
den 14. oktober 2021, hvor de skal give input til fokusområder i den
kommende valgperiode. Formand opfordrede de øvrige rådsmedlemmer til
at give input, som kan tages med til mødet.

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Intet til punkt.

Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Freddy orienterede om, at der er valg til plejecenterrådet på Nældebjerg
hhv. den 12. og 14. oktober. Freddy stiller ikke op.

Meddelelser fra Danske Ældreråd
Palle orienterede om, at han deltager i den ældrepolitiske konference den
25. oktober 2021. Han vil orientere om mødet på næste møde Greve
Seniorråd.

Meddelelser fra Regionsældrerådet
Intet til punkt.

Referat
Side 2

Seniorrådet
Greve Kommune
Mandag den 4.10.2021 kl. 9-12
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Intet til punkt.

Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Freddy ønsker, at administrationen undersøger om et rådsmedlem fra
Greve Seniorråd kan indtræde i Greves Fritidsråd eventuelt som
observatør.
Børge orienterede om, at Folketinget har besluttet, at det er op til den
enkelte kommune at fastsætte hastighedsgrænser. Børge fremsender
materiale til sekretær om beslutningen med henblik på at få et punkt om
emnet på dagsorden til næste møde.
Palle står for at arrangere julefrokosten den 29. november 2021.

GS 287: Eventuelt
Greve Seniorråd ønsker på næste møde at få en mundtlig eller skriftlig
redegørelse vedrørende busomlægning ved Hundige St, da det påvirker
handicappede og dårligt gående.
Palle bemærkede, at Greve Seniorråd ikke har været involveret i høring af
seniorboliger i Hedebokvarteret. Sekretær undersøger hvad der er sket.
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