
Gelsted, den 4. januar 2014 

Middelfart Ældreråds årsberetning for 2013 
 
Vi afviklede i 2013 11 ordinære ældrerådsmøder og 3 ekstraordinære møder. I lighed med de 
foregående år har vi derudover deltaget i en del udvalgsarbejde og arbejdsgrupper i kommunalt 
regi. 
Danske Ældreråd afviklede et par temadage, som vi deltog i. Det samme gælder organisationens 
repræsentantskabsmøde. Af andre samarbejdsrelationer skal nævnes samarbejdet med de fynske 
ældreråd og det såkaldte 4bysamarbejde (Kolding, Fredericia, Vejle og Middelfart) 
Vi afgav 21 høringssvar og et par såkaldte særlige henvendelser – dels til vores egen kommune, dels til 
Danske Ældreråd. Der har også været henvendelser fra enkeltpersoner til os – hvor vi har formidlet kontakt 
til relevante myndighedspersoner i det kommunale system. Derudover har vi været involveret i en enkelt 
ankesag i forhold til det sociale system: hjulpet med udformning af skriftlig anke. 
I lighed med forrige år afviklede vi ældremesse med besøg af ca. 700 mennesker. Udover gode 
foredragsholdere bød dagen på udstillinger af forskellig art. De besøgende fik derigennem et godt indtryk af 
de tilbud, der er til de +60årige i vores kommune – både hvad foreningslivet byder på, men også de 
kommunale tilbud var godt repræsenteret. 
I forhold til kommunens økonomi kom vi igennem budgetforhandlingerne for 2014 uden besparelser. 
Budgettet for 2013 gav en ekstra pulje til ældrerådet på 75000 kr til udvikling af nye tiltag. De sidste par års 
budgetforligs sparerunder er måske ved at være historie – men de var også drøje at komme igennem. 
 
Resten af denne beretning skal handle om valg. 
Repræsentantskabsmødet for Danske Ældreråd vedtog i 2012 en ny struktur for organisationen med 
virkning fra maj 2013. I første omgang fik vi ved decentrale valg en suppleantpost til bestyrelsen. Det 
efterfølgende formandsvalg medførte, at denne suppleantpost blev til en plads i bestyrelsen. Bestyrelsen er 
på 11 medlemmer, så vi er godt tilfredse med vores indflydelse der. 
Valget til vores lokale ældreråd. I efteråret 2012 tog vi imod en opfordring fra kommunen til at 
ældrerådsvalget skulle afvikles digitalt. Baggrunden herfor var primært de nye tiltag på IT-området, som de 
er vedtaget af folketinget. Vi troede på projektets bæredygtighed, bl.a. fordi det rent statistisk er sådan i 
vores kommune, at ca. 70% af de +60årige har NEM-ID. Der blev sat en hel del undervisningsforløb i gang – 
med udgangspunkt i såvel foreningslivet som på kommunes initiativ. Der blev således ansat en underviser, 
som tilbød såvel holdundervisning som enkeltmandsundervisning hjemme. En del af ældrerådets budget 
(de tidligere nævnte 75000) blev brugt til indkøb af 7 PCere til udlån.  
Kommunens IT-medarbejdere havde en velbesøgt stand på ældremessen, og der var god omtale i pressen. 
Alligevel måtte vi konstatere meget ringe fremmøde til de 3 orienterende møder forud for valget. Der blev 
opstillet 14 kandidater til de 9 poster, der skulle besættes. Forså vidt OK. Men selve valget blev en fiasko 
set i et demokratisk lys. En stemmeprocent på 20! 
Den største fejl vi begik i den forbindelse var nok, at vi fejlvurderede vælgernes holdning til den fagre nye 
IT-verden. Vi må så glæde os over, at vi har været med til at få sat turbo på i forhold til de centrale 
vedtagelser angående digitaliseringen. 
Samarbejdet i det afgåede ældreråd har været meget fint – det samme har været gældende i forhold til 
embedsværket og politikerne. 
Tak for det – og velkommen til det nye ældreråd. 
Med ønsket om fortsat godt samarbejde  
Godt nytår! 

Tiltrådt på ældrerådets møde den 16. januar 2014                                                                                                                 
Flemming Enevoldsen 
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