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Referat for BESTYRELSESMØDE I  

DANSKE ÆLDRERÅD – Godkendt 
Den 3. november 2010 kl. 10.45 – 16.00 

 

Afbud fra: John Dybdal, Aage Meldgaard og Niels Jørgen Lundsgaard 

 

Dagsorden: 
1: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2: Sager til behandling 
2.1 Sagen: KLs ældrepolitiske udspil – hvad skal DANSKE ÆLDRERÅD mene og  

udtale sig om i relation til dette.  

Beslutning: Drøftelserne fortsætter på næste bestyrelsesmøde, hvorfor der ikke 

refereres fra dette punkt. 

 

2.2      Sagen: DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference d. 17. maj 2011.  

Indstilling: FU indstiller, at temaet for konferencen bliver: ”Sund aldring og sund 

aldrings betydning for den kommunale økonomi”. Sundhedsministeren forespørges 

om hovedoplæg. Hvis medlemmer af bestyrelsen har ideer til relevante og  

kompetente foredragsholdere/ projekter, bedes de kontakte sekretariatet 

Begrundelse: Det er visionært og relevant for den kommunale økonomi, at  

ældrerådene arbejder for ”Sund aldring”. Der er bevilliget midler til et Center for  

Sund Aldring, der begynder at komme med resultater, og der er internationalt fokus 

på området. 

Temaer for de seneste års konferencer har været: 

Vingsted: 2010: En sammenhængende demensindsats – nu og i fremtiden 

Nyborg Strand 2010: Vi lever længere – hvordan lever vi bedre. Om forebyggelse, træning 

og rehabilitering på ældreområdet 

Vingsted 2009: Alder ingen hindring – kan kommunal service, sundhedsydelser og frivillig 

indsats på ældreområdet gå op i en højere enhed?  

Nyborg Strand 2009: Hvem har ansvaret nu, og hvem får det i fremtiden? Vilkår og 

betingelser for en god hverdag som ældre borger i kommunen og som bruger af 

serviceydelser 

Vingsted 2008: Ældrerådene helt fremme i skoene – om nærdemokrati, partnerskaber og 

aktive ældreråd 

Nyborg Strand 2008: Ældre- og plejeboliger til os og vore børn. Mursten er ikke alt – miljø, 

teknologi og menneskelighed 

Nyborg Strand 2007: Kvalitet i ældrelivet – hele livet – hvordan sikres kvaliteten i den 

kommunale indsats? 

Nyborg Strand 2006: Sundhed på spil – visioner om sundhed og velfærd for ældre 

Nyborg Strand 2005: ”Store Claus og lille Claus” bliver kommunalreformen et moderne 

eventyr eller en fremtidsgyser? 

Beslutning: 
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Bestyrelsen tiltrådte FU’s indstilling om, at konferencens tema bliver: ”Sund aldring og 

sund aldrings betydning for den kommunale økonomi”. 

Bestyrelsen blev opfordret til at indsende eksempler på projekter og oplægsholdere 

m.m., som inspiration til konferencetilrettelæggelsen. 

  

2.3 Sagen: Opsamling fra bestyrelsesseminaret i forhold til følgende punkter: 

 

2.3.1 Bestyrelsens opgaver i forhold til egen ”valgkreds” 

Hvilke opgaver løfter de enkelte bestyrelsesmedlemmer i forhold til de ældreråd, der har 

 valgt vedkommende, og på hvilke måder? Her tænkes på orienteringer, rådgivning, møder 

 m.m. Ideer til inspiration for hinanden. Referaterne fra gruppediskussionerne på 

bestyrelsesseminaret viste, at kun få havde haft tid til at drøfte det første spørgsmål.  

 

Indstilling: FU indstiller på den baggrund, at bestyrelsen i fællesskab tager en  

kort drøftelse af spørgsmålet og deler erfaringer. 

Beslutning: 

På baggrund af drøftelserne konkluderede Kirsten Feld, at der generelt er god 

kontakt mellem bestyrelsesmedlemmer og disses bagland. Der kan arbejdes  

mere med kontaktformen og hyppigheden.  

Bestyrelsen vedtog at følge op på spørgsmålet på det kommende  

bestyrelsesmøde.  

 

2.3.1.1 Bestyrelsesreferaters udbredelse 

FU drøftede, om det er en rigtig bestyrelsesbeslutning, at godkendte bestyrelsesreferater 

 ikke tilgår personlige stedfortrædere, og beder bestyrelsen drøfte dette spørgsmål.  

Beslutning: 

Bestyrelsen vedtog, at godkendte referater fra møder i DANSKE ÆLDRERÅDs 

bestyrelse fremover lægges ud på hjemmesiden. 

Skulle der vise sig problemer med offentliggørelsen, kan spørgsmålet tages op til 

revurdering.  

Der sker ingen ændring af referatformen, der fortsat er et beslutningsreferat. FU-

referaters orienteringspunkter inkluderes i bestyrelsesreferatet. 

 

2.3.2 Frivilligt socialt arbejde på ældreområdet  

Hvor mener bestyrelsens medlemmer, at grænserne går for frivilligt socialt arbejde i 

kommunerne på ældreområdet? En åben drøftelse med henblik på at afklare,  

om DANSKE ÆLDRERÅD kan have en holdning. Referaterne fra bestyrelsesseminaret 

viste, at kun få grupper havde nået at drøfte dette spørgsmål.  

 

Indstilling: FU har formuleret følgende indstilling til forelæggelse for 

bestyrelsen: 

Frivilligt arbejde er betydningsfuldt for samfundet og for de borgere, der udfører  

frivilligt arbejde, samt for de borgere, hvis dagligdag bliver tryggere og mere 

indholdsrig pga. det frivillige arbejde. Frivilligt arbejde må aldrig blive en erstatning 

for fagligt lønnet arbejde, men skal være et supplement til dette. 

Der skal være respekt for det frivillige arbejde og respekt for den forskellige rolle- og 

arbejdsfordeling mellem ansatte og frivillige. Det er vigtigt, at det frivillige arbejde 
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udspringer af behov og gror fra græsrødderne. 

DANSKE ÆLDRERÅD ser ikke problemer i den såkaldte kommunale frivillighed, 

hvor frivillige ikke er tilknyttet en organisation, men et plejecenter, projekt eller  

andet. 

Beslutning:  

Det blev afklaret, at der er tale om tre forskellige slags organisering af det 

 frivillige, sociale arbejde i den aktuelle debat og i regeringens udspil på området. 

De tre typer organisering er:  

a) Via organisationer 

b) Via frivillighedscenter 

c) Via lokalt plejecenter, dagcenter m.m. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig FU’s indstilling. 

 

 

2.3.3. Hvad er kerneopgaven for DANSKE ÆLDRERÅD, og hvilke opgaver er ikke 

relevante for DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat og bestyrelse at arbejde med? 

Indstilling: FU har – på baggrund af referaterne fra gruppedrøftelserne på 

 bestyrelsesseminaret - formuleret følgende indstilling  til forelæggelse for bestyrelsen. 

 

DANSKE ÆLDRERÅDs opgave er: 

DANSKE ÆLDRERÅD skal støtte og hjælpe ældreråd i alt, der vedrører kommunale 

 opgaver og udvikle redskaber til ældrerådenes arbejde.   

 DANSKE ÆLDRERÅDs opgaver er ikke: 

- Personlig rådgivning af pensionister 

-At behandle sager, der ikke vil komme op i kommunalbestyrelsen, ud over generelle 

Spørgsmål, der vedrører lovgivning 

- At behandle efterløns- og pensionsspørgsmål ud over at give høringssvar på ny 

lovgivning 

- At arbejde med regionsspørgsmål, der vedrører enkelte regioner, eller kun vedrører 

regioner. Spørgsmål, hvor kommunalbestyrelses- og regionsrådsbeslutninger vedrører den 

enkelte ældre, er derimod relevante. (sygehus, trafik m.m.)  

- At gå ind i pressebårne sager 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at tage den endelige formulering op på det kommende 

bestyrelsesmøde, idet det fremgik af debatten, at DANSKE ÆLDRERÅD også har til 

opgave: 

- Behandle generelle spørgsmål, der vedrører lovgivning 

- At afgive høringssvar på ny lovgivning 

- Gå ind i pressebårne sager. 

 

 Marianne Lundsgaard oplyste, at papiret om mission og vision for 2011-2014 nu er 

samlet, men endnu ikke sendt ud. Behandles på næste møde.  

 

2.4. Repræsentantskabsmøde 2011 – skal gæster kunne sende en hilsen/have taleret 

Sagen: Formands og sekretariatsleders deltagelse i organisationers kongresser/ 

repræsentantskabsmøder har foranlediget spørgsmålet. FU ønsker en drøftelse i bestyrelsen 
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og  indstiller, at gæster fremover skal kunne sende en hilsen. 

 Beslutning: 

 Bestyrelsen vedtog, at gæster på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde 

 kan sende en kort hilsen 2-3 minutter, under punktet eventuelt. 

. 

2.5 Ad hoc-udvalg vedrørende DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt 

Sagen: Det berammede møde blev pga. sygdom aflyst. John Dybdal foreslår, at udvalget 

mødes primo december (sekretariat og udvalg finder dato), samt at udvalget indtil da mailer  

sammen. Hvert udvalgsmedlem gennemlæser vedtægten, noterer de områder, den enkelte 

mener, at det er nødvendigt at ændre, og mailer dette til øvrige medlemmer.  

Beslutning: 

Udvalget og bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og udvalgets materiale behandles på 

bestyrelsesmødet i januar.  

 

2.6  Aktiviteter 2011 set i forhold til ældrerådenes økonomi og øvrige aktiviteter 

Sagen: Bestyrelsen har besluttet, at DANSKE ÆLDRERÅD i foråret 2011 skal afholde 

netværksmøder for formænd, næstformænd og formand og sekretariatsleder – her  

tænkes på ét møde i hver region. 

Formålet med møderne er,  

-       at skabe en tættere relation til formænd for alle ældreråd  

-       at medvirke til at etablere netværk formændene imellem  

-       at drøfte ældrepolitiske spørgsmål og få meldinger til bestyrelsen 

-       at drøfte ældrerådsorganisatoriske spørgsmål – herunder økonomi,      

sekretariatsbetjening m.m.  

Bestyrelsen har besluttet, at møderne skal have en deltagerbetaling. Møderne kan evt. holdes i 

regionshusene. 

 

Temadage for formænd – tema uafklaret, normal betaling (besluttet på bestyrelsesmødet maj). I  

foråret havde vi én øst og én vest. 

Temadage for ældreråd – 5 stk. normal betaling.  

Konference og repræsentantskabsmøde – her ser vi gerne der kommer mange deltagere. 

Hvert regionsældreråd holder 1-2-3 møder årligt for regionens ældreråd. 

Spørgsmål: 

Er der økonomi og plads i ældrerådenes kalendere til så mange aktiviteter i foråret? 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at temadage for formænd udsættes til senere, og øvrige aktiviteter 

fastholdes. 

 

Om indhold af forårets temadage: 

Sagen: Bestyrelsen besluttede 18. maj 2010, at tema for forårets temadage skal være: 

 Lovgivning med relevans for ældreråd, det gode høringssvar og samarbejde med  

forvaltning og kommunalbestyrelse (eksterne undervisere til hovedparten af emnerne). Program 

 udsendes december, så ældreråd kan nå at betale i indeværende år. 

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at det, på baggrund af forslag fra evalueringen fra de i  

efteråret gennemførte temadage, sammensætter en temadag med udgangspunkt i disse 

ønsker. 

Beslutning: 
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Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

2.7 Hvilke statslige regler, sagsgange og procedurer kan forenkles på det sociale 

 område - set i et borgerrettet perspektiv? 

Sagen: Bestyrelsen bedes komme med konkrete eksempler på regelforenkling, som DANSKE 

ÆLDRERÅD kan have med til mødet med socialministeren. 

Sekretariatet er opmærksomt på utilsigtede følger for pensionister på grund af oprettelse 

af kommunale forsyningsselskaber. Vandafgifter kan fremover ikke indefryses i og med, at 

opkrævning af vandafgift ikke længere er en kommunal opgave, men overgået til det 

enkelte forsyningsselskab. En ophævelse af denne regel vil komme både pensionister og 

afbureaukratisering til gode.  

Beslutning:  

Bestyrelsen tog opfordringen om at komme med eksempler på regelforenklinger til 

efterretning. 

 

3. Økonomi 
3.1 Sagen: Der har været uanmeldt revision i sekretariatet d. 25. oktober. Rapport forelægges 

 bestyrelsen, når den foreligger. 

 Marianne Lundsgaard oplyste, at der ikke er modtaget rapport fra revisor endnu. 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

3.2 Sagen: Situationen omkring økonomi er uændret i forhold til sidste bestyrelsesmøde. 

Sekretariatet 

undersøger diverse projekt- og fondsmuligheder.  

Marianne Lundsgaard oplyste, at der er sendt ansøgning til KommuneKredits Uddannelsesfond 

om 150.000 kr. i tilskud til temadage.  

Kirsten Feld oplyste, at hun på mødet med formanden for Folketingets Socialudvalg, 

 Martin Henriksen, havde nævnt DANSKE ÆLDRERÅDs behov for midler, beskæring af  

ældreråds budgetter, samt kommuners anvendelse af ældrepuljen på 300 mill. De samme 

 temaer er nævnt på et møde med Astrid Krag fra SF. Begge politikere har bedt om 

 dokumentation for udsagnene, hvorfor sekretariatet i den kommende uge udsender et 

 spørgeskema til samtlige ældreråd for at afdække fakta. 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

3.3 Sagen: Portostigninger 
 De varslede kraftige portostigninger (skal vedtages af folketinget) gør, at DANSKE 
  ÆLDRERÅD skal overveje: 
 Skal programmer til temadage m.m. udsendes pr. post, eller kan det klares pr. e-mail. Kan 

 bekræftelser på temadage udsendes pr. e-mail? 

Beslutning: 

Programmer og bekræftelser til temadage kan sendes pr. e-mail. Sendes til den faste 

kontaktperson fra hvert ældreråd. 

Materiale til repræsentantskabsmøde udsendes elektronisk. 

Materialet f.eks. årsberetning, dagsorden, indkaldelse, udsendes elektronisk, men ikke 

valgkort. 

 

4. Øvrige sager 
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4.1 Honorar til oplægsholdere fra bestyrelse og øvrige ældrerådsmedlemmer/formænd 

Indstilling: Oplægsholdere fra bestyrelsen er hidtil ”honoreret” på samme måde som eksterne 

oplægsholdere fra ældreråd. Det foreslås, at den hidtidige procedure fastholdes, så man ikke 

”diskvalificeres” som oplægsholder, fordi man sidder i bestyrelsen. 

Mødeledere og de, der orienterer om nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD, får ikke ”honorar”. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Oplægsholdere honoreres med vin/boggaver. 

 

4.2 Ældrerådenes økonomi 2011 

Hvad kan DANSKE ÆLDRERÅD gøre for at sikre, at de enkelte kommuner bevilliger midler til  

ældrerådenes drift? Enkelte ældreråd har meldt om skrappe nedskæringer på ”drifts”- 

bevillingen.  Spørgsmål rejst af Jørgen Tved.  

Beslutning: 

Bestyrelsen afventer resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blandt ældrerådene. 

 

4.3 Løft i ældreplejen – brug af bevilligede midler 

Hvad kan DANSKE ÆLDRERÅD gøre for, at de af Folketinget afsatte midler til løft i ældreplejen 
i kommunerne bruges efter Folketingets hensigt. Spørgsmål rejst af Jørgen Tved 

Beslutning 
Bestyrelsen afventer resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blandt ældrerådene. 

 

5. Orientering fra formanden 
8 – 9. september, gæst ved DKDKs årsmøde, der havde et stort fremmøde. 

Talt med Berlingske om besøgsrestriktioner på plejehjem. 

20. september, deltog  sammen med formand for Hillerød Ældreråd, Vibeke Hansen, i et 

interview til Frederiksborg Amtsavis vedr. 1. oktober. 

21. september, japansk forskerbesøg i sekretariatet. 

27. september, deltog i KLs ældrekonference om ”Den ældre medicinske patient”. 

29. september, møde med Astrid Krag, SF. Vi havde en bred drøftelse af området. Vi rundede 

DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi, vi kom rundt om kommunernes forskellige anvendelse af 

de 300 mio. og brevet fra Halsnæs. Vi kom også rundt om kommunernes økonomiske pres 

og ældrerådenes budget. 

6. oktober, deltager i Pensionisternes Samvirkes Kongres 

6. oktober, sammen DKDK’s formand til møde med Martin Henriksen DF, der ville drøfte 

demens. Der blev også tid til at drøfte økonomi, ældrerådenes budgetter og kommunernes 

anvendelse af de 300 mio kr.  

7. oktober, Fredericia Seniorråd. Til et arrangement for 300 pensionister. 

4. november, deltager i en høring vedr. fattigdomsåret på Borups Højskole. 

26 – 27. oktober gæst ved LO - Faglige Seniorers repræsentantskabsmøde.  

 

 

6. Orientering fra sekretariatet 
 Der er udarbejdet høringssvar på følgende:  
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 Forslag til Folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af 

gennemførelsen af FNs konvention om rettigheder for personer med 

handicap,  

 

 DKDK Årskursus og generalforsamling afviklet d. 8. – 10. september 

 Brev fra Halsnæs ældreråd til de politiske partier er udsendt pr. mail til ældrerådene 

 Besøg af japansk forskerdelegation d. 21. september – interesserede i 

ældredemokrati og IT 

 Deltaget i møde med Astrid Kragh (MF, SF) 29. september om DANSKE 

ÆLDRERÅDs syn på ældreområdet 

 Videnscenter på ældreområdet er virksomhedsoverdraget til Metropol, Bestyrelsen 

afgår derfor. Ny adresse:  

 Videnscenter på Ældreområdet – Gerontologisk Institut 

Professionshøjskolen Metropol 

Sigurdsgade 26, bygning F 

2200 København N 

www.phmetropol.dk 

info@phmetropol.dk 

 Holdt møde med pensionistorganisationernes konsulenter d. 23. september 

 Deltager i Pensionisternes Samvirkes Kongres som inviteret gæst ( 6. oktober)  

 Møde med Martin Henriksen (MF DF) 6. oktober om dementes retssikkerhed – 

mødet er et fælles møde med DKDK og DANSKE ÆLDRERÅD 

 Deltager i møde på Panuminstituttet i Symposium om Sund Aldring (4. oktober) 

 Sendt lykønskning til nyvalgt formand for Danske Pensionister – Arne Rolighed 

 Der er aftalt revision til 24. – 25. januar 2011 

 Der er aftalt møde med DANSKE Regioner til 11. november. (Mødet flyttet til 23. 

november.) 

 Der har været afholdt 1. oktober arrangementer i mindst 9 kommuner 

 Kolding ældreråd har bedt DANSKE ÆLDRERÅD følge udviklingen omkring 

sagsbehandling på ældreområdet (de 5 centrale centre). DANSKE ÆLDRERÅD 

følger udviklingen. 

 Ældresagen har udarbejdet en publikation om rettigheder for den medicinske patient 

 Anden – og sidste – del af effektmålingen i forhold til satspuljeprojektet 2007 – 2010 

skal foretages i oktober. Der udsendes snarest elektronisk spørgeskema til 

ældrerådsformænd, ældrerådets nærmeste samarbejdspartnere (forvaltnings niveau 

og politisk niveau). Rapport udformes efterfølgende til Socialministeriet. 

 Kontingentopkrævning 2011 udsendes ultimo november til betaling i indeværende år 

eller 2011. 

 Temadage efterår: Er afviklet med deltagelse fra i alt 71 ældreråd ( samt 8 

københavnske ældreråd). Der har deltaget mellem 62 – 77 på hver temadag. 

Evalueringerne er positive, landsgennemsnit ligger på 3,89 ud af 5 mulige. 

 Inspirationspapir om forretningsorden for ældreråd, samt plejeboligudvalgets 

foreløbige notat, udsendes til ældrerådene med e-mailservice ultimo oktober. 

 Middelfart ældreråd har bedt DANSKE ÆLDRERÅD undersøge borgernes 

retssikkerhed i forbindelse med, at kommunen ved ansøgning om hjemmehjælp 

tilbyder borgerne et træningsophold.  Sagen kan blive principiel. 

http://www.phmetropol.dk/
mailto:info@phmetropol.dk
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 Formand og sekretariatsleder deltager d. 5. november i et arbejdsseminar med 

formål at udpege statslige regler på det sociale område, der kan forenkles set i et 

borgerrettet perspektiv. Har bestyrelsen ideer? Socialminister Benedikte Kiær er 

indbyder og mødeleder 

 Jørgen Tved overtager oplæg for John Dybdal på ældreplejeboligkonference d.  24. 

november. 

 1. november afslutningsmøde i følgegruppen for Servicestyrelsens projekt ”God Mad”. 

ML deltager som repræsentant for DANSKE ÆLDRERÅD.   

 16. november: Lars Markersen, sekretariatsleder de københavnske ældreråd, 

repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD på en work-shop om digitale valg, arrangeret 

af Teknologirådet for Regeringen. Projektet hedder: E-valg – en udfordring. 

 DANSKE ÆLDRERÅD inviterer 2-3 personer fra regionsældreråd til møde i Vejle 18. 

november. Mødet er blevet flyttet til foråret 2011. 

 Der er endnu ikke aftalt møde mellem KL og DANSKE ÆLDRERÅD. Bolden ligger 

hos KL. 

 De Københavnske ældreråd fortsætter valgperioden ud med samme antal ældreråd 

som hidtil. 

 14. oktober, deltaget i EGVs 100 års jubilæumskonference – som inviteret. 

 

 Der er indgået aftale om satspuljen på det sociale område 2011 – 2014 - aftaletekst 
og fordelingsnøgle udsendt. 

 

 Tilskud fra puljen til udvikling af bedre ældrepleje 2010 fordelt. Der er fordelt i alt 50 
mill. kr. Mange af projekterne er demensprojekter. Puljen er nedsat af regeringen, 
Liberal Alliance og DF. Puljen må ikke forveksles med de 300 mill. kr. til ”Styrkelse af 
kvalitet i ældreplejen”, der fordeles efter en demografisk nøgle. 

 
 Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ønsker en Ældrekommission 

Hvad er bestyrelsens holdning til nedsættelse af en Ældrekommission til at fjerne 

bureaukrati, regler m.m.? Forslaget fra partierne er, at Thyra Frank, Plejehjemmet 

Lotte, skal være formand. 

Kirsten Feld oplyste, at der tænkes i alternativt forslag til formand med en bredere 

basis. 

   

 Indsendte høringssvar ligger på hjemmesiden. 

 

 2011 udmeldt som Europæisk Fattigdomsår. 

 

 Folketinget har vedtaget en Civilsamfundsstrategi. 

 

 

7. Orientering fra repræsentationer og følgegrupper 
Ældreforum,  

næste møde holdes 1. december. 

 

Videnscenter på Ældreområdet.  

Bestyrelsen er blevet nedlagt, da centret er fusioneret med Professionshøjskolen Metropol. 
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8. Orientering fra regionsældreråd ved regionskontaktpersoner 
Orientering fra regionsældrerådet i region Syddanmark, ved Ove Christiansen. 

Region Syddanmark indkalder to fra hvert Ældreråd / Seniorråd fra Region Syddanmark til møde på 

Fænøsund tirsdag d. 11. januar 2011. Der er skrevet til næstformanden i Region 

Syddanmark, Poul Erik Svendsen, om han vil give en orientering om Sundhedsbrugerrådet. 

 

Orientering fra regionsældrerådet i region Midtjylland 

Anker Andersen oplyste, at der på det seneste møde var behandlet flg. emner: Projekt om 

depression samt Sundhedsaftaler. I alt holdes 3 møder + et stormøde pr. år.  

 

Orientering fra regionsældrerådet i region Sjælland 

Jytte Madsen orienterede om, at der for øjeblikket arbejdes på en handlingsplan for 

regionsældrerådets arbejde. På det nyligt afholdte møde orienterede budgetchefen fra regionen. 

Sundhedsaftaler er sendt ud til høring i god tid. Kontingent for ældreråd foreslået hævet fra 500 kr. 

til 1000 kr. årligt, men endnu ikke vedtaget. 

 

Orientering fra regionsældrerådet i region Hovedstaden 

 Vibeke Jensen orienterede om møde afholdt d. 16. september med regionsrådsformand Vibeke 

Storm Rasmussen, hvor hun redegjorde for de politiske valg, der var taget ved budget 2011. Stadig 

fokus på ældre, medicinske patienter. 

Flere af ældrerådene i regionen har oplevet kraftige besparelser på deres budgetter. 

Nogle ældreråd mente, at DANSKE ÆLDRERÅD bør være mere synlige i medierne. Næste møde 

 holdes 17. november med forudgående forretningsudvalgsmøde d. 8. november. 

 

Orientering fra regionsældrerådet i region Nordjylland 

 Møde om diæt og kost og underernæring. På næste møde drøftes regionsældreråds fremtid. 

Regionsældrerådet får ingen sekretærhjælp fra regionen. På møde d. 22. november besluttes om 

regionsældrerådet har en fremtid. 

 

Ove Christiansen bad bestyrelsesmedlemmer, der er regionskontaktpersoner, om at huske at sende 

skriftlige orienteringer til sekretariatet før bestyrelsesmødet.   

  

9. Eventuelt 
Kirsten Feld afsluttede mødet med at takke for et godt møde med god debat, hvor bestyrelsen er 

landet konstruktivt på de store punkter. 

 

 

For referat: Dorthe Neergaard og Marianne Lundsgaard 


