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Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD  - godkendt 

Dato: torsdag d. 28. Maj 2015 
Tid: 10.00 – 15.00 
Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C.  Lokale 1. 
Afbud fra: Ingen 
 
Mødet startede med velkomst og en orientering om DANSKE ÆLDRERÅDs organisation, opgaver og 
bestyrelsens hidtidige arbejde efterfulgt af en præsentation af såvel ny- som genvalgte 
bestyrelsesmedlemmer. Præsentationen  tog udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

- Min baggrund for at gå ind i DANSKE ÆLDRERÅDS bestyrelse, samt mine forventninger til arbejdet 
- Hvad kan jeg bidrage med, herunder; hvad brænder jeg for i forhold til ældrepolitik og 

ældrerådsarbejde.  

 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsorden godkendt med de punkter der fremgår af referatet. 

 

 

2. Sager til behandling 
 

2.1 Valg af to næstformænd, jævnfør vedtægtens § 11 – valghandlingen ledes af formanden.  

Beslutning: Tre kandidater stillede op: Hanne Vedersø,  Erik Stagsted, Carl Aksel Kragh Sørensen.     

 Hvert  bestyrelsesmedlem afgav 2 stemmer. 

 Hanne Vedersø blev valgt som 1. næstformand,  Erik Stagsted som 2. næstformand.  

 

 

2.2 Foreløbig drøftelse og behandling af forretningsorden for bestyrelsen – nuværende 

forretningsorden vedhæftet.   

Sagen: Formandskabets opgaver og kompetencer skal ifølge vedtægten § 11 fastlægges i 

forretningsordnen for bestyrelsen. Formandskabets opgaver og kompetencer drøftes og indføjes 

efterfølgende i forretningsordnen, der godkendes endelig på mødet d. 19. – 20.  august. 

Hvis formandskabet udarbejder egen forretningsorden godkendes denne på samme møde. 

Beslutning: Under punkt 1 indføjes kort om observatørpost – fra vedtægten. 

Under punkt 4 sidste 2 linier: Ændring: bestyrelsen snarest herom, dog senest på førstkommende 

bestyrelsesmøde. 

 

 

2.3  Foreløbig drøftelse og behandling af ”Aktuelle ældrepolitiske temaer” (de 11 punkter) – 

de nuværende dokument er vedhæftet.  

Sagen: Skal der tilføjes punkter og i bekræftende fald hvilke med hvilken holdning. Papiret er et dynamisk 

arbejdsdokument udarbejdet af bestyrelsen i 2014. Formålet var at bestyrelsen gjorde sig klart hvilke 

holdninger DANSKE ÆLDRERÅD skulle have til forskellige områder formanden kunne blive spurgt om i 

pressen. Dokumentet er udsendt til alle medlemmer efter bestyrelsens endelige godkendelse. 
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Beslutning: Bestyrelsen revideret papiret på bestyrelsesseminaret i august. Hvert bestyrelsesmedlem 

overvejer og forbereder de ændringer han/hun vil foreslå. Der blev f.eks. nævnt at sundhedsområdet slet 

ikke er behandlet, samt forslag om: ensomhed, forsikring af frivillige, værdighed, forebyggende 

hjemmebesøg. Sekretariatets jurist gennemgår papiret for faktuelle ændringer i det forløbne år.  

Forslag om en sundhedspolitisk oplægsholder til første dagen af bestyrelsesseminaret. 

 

 

2.4  Handleplan for DANSKE ÆLDRERÅD 

Sagen: Første drøftelse af udmøntning ift. handleplanen. Handleplan og den tidligere vedtagne Mission og 

Vision er vedhæftet. Vision og Mission er udløbet. Der skal tages stilling til evt. opdatering. 

Beslutning: Bestyrelsen sætter handleplanen på til hvert møde for at følge op. 

Mission – vision opdateres (årstal slettes og finansiering via satspuljen slettes og erstattes af finansiering via 

Finansloven). Punktet sættes på til endelig beslutning på bestyrelsesseminaret til august. 

 

 

2.5  Høringssvar fra DANSKE ÆLDRERÅD 

Sagen: Drøftelse af procedure i forbindelse med sager der sendes til høring i DANSKE ÆLDRERÅD. Der 

er overordnet to slags høringer: 

A: De der kan gives et kort administrativt svar på (de der ikke vedrører vores område eller som er 

bekendtgørelse/ vejledning/cirkulære ift en lov vi har afgivet høringssvar på. 

B: De der kræver politisk behandling og et politisk svar. 

Der var vedhæftet et dokument der gør rede for nuværende procedure.  

Spørgsmålet er om denne procedure skal fortsættes eller kan lettes/ændres. 

Beslutning: Proceduren fastholdes og evalueres løbende. 

 

 

2.6  Folkebevægelsen mod Ensomhed 

Sagen: DANSKE ÆLDRERÅD er med i Folkebevægelsen og har i foråret 2015 doneret kr. 5.000 til 

oprettelse af Folkebevægelsens hjemmeside. 

Folkebevægelsen understøttes fremover ikke af ÆldreSagen, men skal søge Fonde til fortsat drift. Der er fra 

Folkebevægelsen forslag om evt. kontingent fra tilsluttede organisationer. Hvad er bestyrelsens holdning til 

DANSKE ÆLDRERÅDs fortsatte deltagelse i Folkebevægelsen og til et evt. kontingent. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at DANSKE ÆLDRERÅD fortsat skal være en del af Folkebevægelsen, 

samt at betale et kontingent på kr. 5.000 årligt til drift. 

 

 

2.7  Forsikringsproblemet vedrørende de kommunale frivillige – Jørgen Larsen 

Sagen: Jørgen Larsen redegør for problemstillingen. 

Problemstillingen er berørt flere gang af bestyrelsen (oktober 2013 og august 2014) og senest har Center for 

Frivilligt Socialt arbejde skrevet en artikel til DANSKE ÆLDRERÅDs Nyhedsbrev 4/2014. Dette nyhedsbrev 

vedhæftes. 

Beslutning: Bestyrelsen havde en omfattende diskussion med mange forskellige erfaringer og holdninger. 

Disse spændte fra, at der ikke er et konkret problem (forsikringerne dækker) til at statsforvaltningen har givet 

afslag til Holbæk, Høje Taastrup og Skanderborg kommuner ift. at forsikre frivillige. Poul Gudberg, medlem 

af bestyrelsen har udarbejdet et dokument om sagen og rundsender dette til bestyrelsen. Poul Gudberg 

undersøger, om dette dokument kan få en sådan status (blåstemples af ministerium/anden relevant instans) 

at bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD kan stå bag dette og melde det ud til sine medlemmer. Alle er klar 

over at det er en vanskelig sag med mange interessenter og megen jura. 
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2 kernespørgsmål:  

Kan kommunerne forsikre ”sine” frivillige?  

Er en frivillig altid forsikret for evt. skade på sig selv eller andre via egen eller andens forsikring?  

 

2.8  Valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse 
Sagen: Der er modtaget en indsigelse fra Steen Brincker fra Dragør Ældreråd, i forhold til valgets afvikling i 

valgkreds 8. Sagen blev ikke behandlet på seneste bestyrelsesmøde. Bent Aa. Rasmussen har i svar til 
Steen Brincker, udvist sympati for Dragør ældreråds forslag om, at der i tilfælde af stemmelighed afvikles en 
ny skriftlig stemmeafgivning. Dog mener han, at hvis der herefter stadig er stemmelighed, må valgets resultat 

findes ved lodtrækning. Punktet forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der ikke ved valg til bestyrelsen skal foretages nyvalg hvis to 

kandidater har samme stemmetal i. Hidtidig procedure fastholdes således. Steen Brincker, formand for 

Dragør ældreråd orienteres. 
 
 
2.9 Henvendelse fra Fredensborg Seniorråd vedrørende beboeres boligøkonomi i plejecentre. 

Sagen er vedhæftet. 

Beslutning: En spændende problemstilling, men DANSKE ÆLDREÅD har ikke kompetence og ressourcer 

til at udrede problemstillingen. DANSKE ÆLDRERÅD vil dog gerne sende problemstillingen til 

Boligministeriet for at høre deres vurdering. Fredensborg Seniorråd orienteres. 

 

 

2.10  Fastsættelse af bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet d. 2. maj 2016.  

       Indstilling: Forslag til mødeplan:  

        Beslutning: Onsdag d. d. 19. og torsdag d. 20. august – Seminar på Hotel Nyborg Strand 

 torsdag d. 29. oktober 2015 – Odense 

 torsdag d. 28. januar 2016 - Odense 

 onsdag d. 30. marts 2016 – Odense 

 

 

2.11 Henvendelse fra Vejen Ældreråd – vedrørende omformulering af serviceniveau. 

Sagen omdelt på mødet 

Beslutning: Formandskabet tager emnet med til årets møder med KL, Danske Regioner og Folketingets 

socialpolitiske ordførere. Formanden for Vejen ældreråd orienteres. 

 

 

3. Økonomi 
Kort orientering om Økonomi – herunder bank, samarbejdsaftaler med øvrige organisationer, 

finanslovsbevilling og kontingent 

 

3.1  Udgiftsdækning formand 

Sagen: Bestyrelsen skal godkende udgiftsdækning til formand. Formand har hidtil fået: 

 Administrationsbidrag og tilskud til telefon og internet på kr. 3.700 årligt 

 Årsabonnement på et landsdækkende dagblad (efter formandens eget valg) 

 Dækning af rejser i forbindelse med DANSKE ÆLDRERÅDs virksomhed  på samme vilkår som 

bestyrelsen) 

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig. Formanden køber ny telefon. 

Bestyrelsen kommenterede at Kryb i ly kro og Skanderborghus ikke er egnede til temadage.  
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3.2  Udgiftsdækning bestyrelse og næstformænd 

Sagen: Bestyrelsen skal godkende transportdækning ved møder i forbindelse med DANSKE ÆLDRERÅDs 

virksomhed  

Forslag:  

Bestyrelsen rejser med billigste offentlige transportmiddel og kan køre i bil til nærmeste station. Hvis det er 

muligt at rejse med pensionistrabat gøres dette. 

Ved kørsel i egen bil til f.eks. bestyrelsesmøder møder refunderes et beløb svarende til en rejse med 

offentlig transport. Ved samkørsel over længere afstande refunderes bilkørsel. 

Bilkørsel refunderes med kr. 2.05 pr km. (statens lave takst)  

Aftale om deltagelse i møder/konferencer m.m. som repræsentant for DANSKE ÆLDRERÅD sker efter 

aftale med formand eller sekretariatsleder. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen til møder kan køre til statens høje takst, hvis offentlige 

transport ikke benyttes. Bestyrelsen henstiller at medlemmer arrangerer samkørsel hvis bil benyttes. 

Sekretariatet udsender ny kørselsafregning. 

 

 

3.3  Udgiftsdækning medvirken på DANSKE ÆLDRERÅDs temadage som mødeleder (hele 

dagen) 

Sagen: Bestyrelsen skal beslutte, om mødeledere på DANSKE ÆLDRERÅDs temadage skal betale for 

temadagen, men få kørselsomkostninger dækket.  Dette har hidtil været praksis. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at mødeleder får dækket både kørsel og afgift på temadage. 

 

 

3.4  Forhøjelse af udgifter til personale (løn, pension, uddannelse, lønsum m.m.) 

Sagen: Ansættelse af yderligere én medarbejder i sekretariatet til den daglige drift. Budgetforhøjelse i resten 

af 2015 på kr. 250.000. Forventet ansættelse fra 1. august. 

Beslutning: Jeanette Fransen, hidtidig praktikant ansættes som studentermedhjælp 15 – 20 timer pr uge fra 

1. august. Budget forhøjes med tilsvarende beløb. Hvis nødvendigt med yderligere ansættelse kan dette ske 

indenfor rammen på 250.000. 

 

 

4. Øvrige sager 
 

4.1  Orientering fra formanden om repræsentationer, følgegrupper og bestyrelsens 

arbejdsform 

 

Ældre Forum: Bent Aa. Rasmussen er udpeget af Socialministeren som repræsentant for DANSKE 

ÆLDRERÅD. 

 

Marianne Lundsgaard deltager i følge-/ arbejdsgrupper på vegne af DANSKE ÆLDRERÅD, når der er tale 

om en embedsmandsgruppe/udvalg. Se vedhæftede bilag for uddybning. 

 

Bestyrelsens arbejdsform: 

Bestyrelsens arbejdsform: Bestyrelsen arbejder i ad-hoc udvalg frem for i faste udvalg.  

Bestyrelsen har i den forgangne periode haft et digitaliseringsudvalg. Udvalgets opgave er at overvåge 

området og orientere bestyrelsen.(beslutningsreferat maj 2013) Udvalg refererer til bestyrelsen. 

Drøftelse af rammer og tidspunkt for evt. nedsættelse af ad-hoc udvalg i den kommende periode. 



 
 

5 
 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at Digitaliseringsudvalget fortsætter med samme besætning og samme 

opgave. Ros til udvalgets rundsendte opsummering.  

Det er ikke nødvendigt med flere ad-hoc-udvalg for nuværende. 

 

 

4.2 Konference i Vingsted Centret d. 16. november 

Sagen: Der er endnu ikke planlagt tema for konferencen, men dette lægges fast inden sommerferien. 

Program udsendes medio september.  

Har bestyrelsen ideer til tema eller oplægsholdere? 

 

Følgende temaer har været overordnede for de seneste 9 års afholdte konferencer: 

Nyborg Strand 2015: Forandringer i omsorgen for ældre – velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre 

 Vingsted 2014: hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? 

Om boligformer, fællesskaber og rammer for ældrelivet 

Nyborg Strand 2014: Det gode liv som gammel – Hvad skal der til? 

Vingsted 2013: Fra høringspart til medskaber:- borgerinddragelse for alvort? 

Nyborg Strand 2013: Ældreomsorg i forandring – god vilje er en forudsætning for god omsorg 

Vingsted 2012: Når bægeret flyder over - om forebyggelse af ensomhed 

Nyborg Strand 2012: Aktivt ældreliv – også for borgere med behov for hjælp 

Vingsted 2011: En sundhedsindsats mellem to stole? Ældre borgere som brugere af kommunale og 

regionale sundhedsydelser 

Nyborg Strand 2011: Medborgerskab i et aktivt ældreliv – fra ældrebyrde til ældrestyrke 

Vingsted 2010: Sammenhæng i demensindsatsen – 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 kvalitet 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. 

Opsummering:  

Flere bestyrelsesmedlemmer havde allerede indsendt forslag til oplægsholdere. (Knud Aarup, direktør i 

Socialstyrelsen, Kaare Christensen, aldringsforsker, Henrik Jensen, der har skrevet bogen ”det ordentlige 

menneske”. 

På mødet blev følgende temaer nævnt: sammenhæng i demensindsatsen, tryghed i ældreplejen, aktiv 

aldring – evt. sammen med demens. 

Sekretariatet arbejder videre og bestyrelsen kan indsende ideer og forslag frem til 1. august. 

 

4.3 Formands- og næstformandsmøder for medlemmer 

Sagen: Der afholdes formands- og næstformandsmøder med alle ældreråd i ugerne 35,36 og evt. 38/39. 

Formand og sekretariatsleder deltager på alle møder. 

Har bestyrelsen ideer til disse møder? 

Opsummering: Det blev foreslået at opfølgning på ældreForums og DANSKE ÆLDRERÅDs rapport 

blev taget op på møderne: hvad har ældrerådene konkret brugt rapporten til? 
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Der opfordres fra bestyrelsen til at ældrerådsformanden rundsender begge rapporter til alle i ældrerådet, 

samt at ældrerådet tager kontakt til de i kommunen relevante personer for at drøfte med dem hvordan de 

kommunale hjemmesider bedst forbedres pba ældrerådets testning. Opfordringen bringes i 

førstkommende mailservice. 

 

 

4.4  Kort evaluering af repræsentantskabsmøde og konferencen med fokus på: 

 Dirigentens afvikling af repræsentantskabsmødet 

 Formandskab, sekretariat og hotels afvikling af repræsentantskabsmøde  

 Formandskab, sekretariat og hotels afvikling af konference 

 Fagligt niveau på konferencen 

Opsummering: Bestyrelsen udtrykte overordnet tilfredshed med både repræsentantskabsmøde og 

konference. Et enkelt ældreråd havde syntes der var for lidt tid i seminarer og flere bad mødeledere sikre at 

spørgsmål først kom efter oplægsholders oplæg. 

 

 

4.5  Folkemødet på Bornholm 

DANSKE ÆLDRERÅD er på Folkemødet 2015. Se vedhæftet dokument for hvilke møder DANSKE 

ÆLDRERÅD er booket som talere ved. 

 

5. Orientering fra formanden – generel orientering om møder m.v. 
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden, eller gives mundtlig og indføjes i referatet.  

Formanden inviteret til at holde møde i FOA-seniorklub 

Givet tilsagn om positiv opbakning til Projekt der deltager i nordisk 

innovationskonference. Projektet omhandler indkøb 

 

6. Orientering fra sekretariatet – generel orientering om møder m.v. 
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden  

- Bestyrelsesmedlemmer får navneskilte efterfølgende (er ikke klar til mødet) 

- Visitkort udleveres på mødet 

 

7. Orientering fra repræsentationer mv. 

Orientering fra regionsældreråd ved regionsformænd/kontaktperson 
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 10 dage inden 

bestyrelsesmøde. Denne orientering skal tages op til debat efter vedtægtsændring. Er det den 

regionsudpegede observatør der orienterer skriftligt eller skal bestyrelsen fortsat have en kontaktperson til 

de enkelte regionsældreråd? 

Kort orientering fra 2 regionsældreråd. 

 

8. Eventuelt  

 
Formanden ønskede bestyrelsens tilslutning til at han inden sommerferien  indkalder formand/stedfortræder 

for de 5 regionsældreråd til valg af observatør til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelsen. Formanden fik denne 

tilslutning. 

 

Et medlem opfordrede bestyrelsen til at være opmærksom på lovændring omkring generalfuldmagter. 
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Et enkelt medlem gjorde igen opmærksom på problemstillingen med forbrug i plejeboliger, når pårørende bor 

lang væk og ikke kan overvåge. 

 
Mødet slutter med, at det nyvalgte formandskab aftaler de førstkommende møder.  

Formandskabet har fastsat følgende møder: 

Torsdag d. 25. juni – sekretariatet i Vanløse 

Onsdag d. 23. september – sekretariatet i Vanløse 

Onsdag d. 9. december – sekretariatet i Vanløse 

 

Sekretariatet er ferielukket uge 29, 30 og 31. 

 

31. maj 2015 

For referat 

Marianne Lundsgaard 

 


