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Referat af DANSKE ÆLDRERÅDs 

repræsentantskabsmøde d. 14. maj 2012 i Nyborg 
 

Formand Kirsten Feld bød velkommen til repræsentantskabsmødet i året hvor ældrerådene fylder 15 år. 

Hun bød velkommen til ældre- og seniorråd og til stemme- og ikke stemmeberettigede repræsentanter.  

Der var 387 stemmeberettigede fra 90 ældre- og seniorråd, samt 44 ikke stemmeberettigede ved mødet. 

Kirsten Feld bød også velkommen til følgende organisationer: 

 

Pensionisternes Samvirke   

Ældremobiliseringen 

DemensKoordinatorer i DanmarK 

Ældre Sagen 

Socialstyrelsen 

Sammenslutningen af Pensionistforeninger 

Ældreforum 

 

Kirsten Feld åbnede mødet og stillede forslag om valg af dirigent. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Hans Ole Frostholm. 

Bent Johansen, formand for De Københavnske Ældreråd tog ordet for at kritisere den foreslåede dirigents 

udsendte vejledning. Han mente, at fremgangsmåden ville forhindre behandlingen af lovligt indsendte 

vedtægtsændringsforslag. Han foreslog, at dirigenten trak sin vejledning tilbage, men havde ikke forslag 

til en alternativ dirigent. 

 

Kirsten Feld oplyste, at bestyrelsen sidste efterår udsendte et idéoplæg og modtog medlemmernes 

reaktioner hertil. På den baggrund udformede bestyrelsen i vinter sit forslag til vedtægt, og sendte 

forslaget i høring blandt medlemmerne. Høringssvarene dannede baggrund for bestyrelsens endelige 

forslag til forårets vedtægtsforslag, og hertil kunne alle medlemmer fremsætte forslag senest 2 måneder 

før repræsentantskabsmødet. Formanden forklarede, at dirigentens vejledning blev udsendt for at 

orientere alle medlemmer om, hvordan proceduren ville være, når de mange vedtægtsforslag skulle 

behandles. 

 

Den foreslåede dirigent, Hans Ole Frostholm, fik ordet, for at beskrive den procedure, som han ville følge, 

hvis han blev valgt til dirigent. En procedure, som bygger på DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt samt 

gængse foreningsretlige normer. Herefter skal alle forslag, som ønskes behandlet på 

repræsentantskabsmødet være indsendt senest 2 måneder før mødet, og forslaget skal angive at være 

forslag, der ønskes behandlet på mødet.  Alle indsendte forslag, som opfylder disse to betingelser bliver 

behandlet under mødets punkt 6, indkomne forslag. 

 

Som svar på et spørgsmål, oplyste Hans Ole Frostholm, at alle forslag fra København/Frederiksbergs 

ældreråd ville blive behandlet under mødet. Dog ville et forslag om kontingentfastsættelse ikke kunne 

behandles som et vedtægtsændringsforslag, men behandles under dagsordenens punkt 7 ”Fastsættelse 

af kontingent for 2012”, forudsat at det konkretiseres med en kontingentsats. 

 

Kirsten Feld ledte herefter afstemningen om valg af dirigent ved håndsoprækning, og konkluderede 

derefter, at Hans Ole Frostholm var valgt til dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, jf. § 5 Dagsorden var udsendt rettidigt og med de 

korrekte bilag. Formalia var overholdt.  

Dirigenten vejledte om, at mødet kun kan træffe beslutning om de forhold, der er optaget på 
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dagsordenen. 

Ingen mødedeltagere havde indsigelse eller bemærkning til formalia. 
 

Efterfølgende valg af stemmetællere og referent. 

På bestyrelsens forslag blev bestyrelsens medlemmer enstemmigt valgt som stemmetællere, og 

sekretariatet valgt som referent.  

       

Dirigenten oplyste, at repræsentantskabsmødet blev optaget på bånd.  

 

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet herunder valgregler for valg til 

bestyrelsen 

Bestyrelsens forslag til forretningsorden og valgregler var udsendt før mødet.  Ingen ønskede ordet, og 

begge blev herefter godkendt af forsamlingen. 
 

3. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt til medlemmerne. Formanden aflagde mundtlig beretning på 

mødet. 

Den skriftlige og mundtlige beretning samt de vedtagne udtalelser kan læses på DANSKE ÆLDRERÅDs 

hjemmeside, www.danske-aeldreraad.dk, hvortil der henvises.  

 

Nedenfor gengives hovedtræk af debatten om henholdsvis beretning og udtalelser. 

 
Debat med relation til bestyrelsens forslag til udtalelse om hjemmehjælp 

En taler foreslog, at de fire bullits i udtalelsen skulle slettes, idet hun enten ikke var enig i dem eller ikke 

forstod dem. Taleren foreslog endvidere, at udtalelsen blev trukket tilbage. 

 

En anden taler havde svært ved at tage debatten om robotstøvsugere alvorligt, når der blot er tale om en 

motoriseret fejebakke. Taleren slog til lyd for, at DANSKE ÆLDRERÅD skulle have en plads i 

hjemmehjælpskommissionen.  

 

En tredje taler mente, at DANSKE ÆLDRERÅDs ønske om at få plads i hjemmehjælpskommissionen 

kom til at stå mere tydeligt i udtalelsen, hvis de fire bullits blev slettet. Taleren stillede ændringsforslaget. 

 

En taler ønskede at udtalelsen indeholdt andre og mere positive ting. Rehabilitering er fin. 

Velfærdsteknologi er ikke noget negativt. Taleren opfordrede ældreråd til at arbejde for, at der i 

plejeboliger etableres vaske/tørre-toiletter. Foreslår, at udtalelsen skal være positiv og fremtidsrettet. 

 

Kirsten Feld svarede på vegne af bestyrelsen, der foreslog følgende ændringer: 

 

bullit 1: ”Ordentlig og tilstrækkelig hjemmehjælp er for mange ældre en betingelse for et godt liv” 

bullit 4: ” Indfør teknologi i hjemmet i samarbejde med borgeren, men teknologi må ikke blive en 

økonomisk belastning”. 

 

Formanden forklarede, at de fire bullits var sat ind for at eksemplificere konkrete forslag til 

arbejdsområder for kommissionen, så det står klart, at DANSKE ÆLDRERÅD ønsker at alt skal 

afdækkes.  

En taler fastholdt ønsket om at slette de fire bullits. 

 

Dirigenten satte herefter forslaget om sletning af de fire bullits til afstemning, og det blev vedtaget med 

186 stemmer for og 166 imod. 

 

 Nedenstående udtalelse blev herefter sat til afstemning. 

 
”Ordentlig og tilstrækkelig hjemmehjælp – også når flere får behov! 

 

Ordentlig og tilstrækkelig hjemmehjælp skal sikres, ligegyldigt hvor mange borgere, der får behov for den. 

Det fastslår knap 500 ældrerådsmedlemmer på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde i dag 

http://www.danske-aeldreraad.dk/
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på Hotel Nyborg Strand. 

De tilstedeværende repræsentanter har opmærksomheden rettet mod situationen for ældre borgere med 

behov for hjemmehjælp. Holdningen er klar: Hjemmehjælpen skal udvikles og ikke afvikles.  

Repræsentantskabet fastslår, at DANSKE ÆLDRERÅD er et naturligt medlem af den kommende 

Hjemmehjælpskommission. DANSKE ÆLDRERÅD ønsker at bidrage aktivt ved at formidle viden og 

erfaring om ældres forskellige hverdag i landets 98 kommuner.   

I Danmark er vi dygtige til ældreomsorg. Lad os bruge vores erfaringer til at nytænke hjemmehjælpen. Vi 

skal have holdbare løsninger, der modsvarer fremtidens behov.” 

Udtalelsen blev vedtaget. 

 
Debat med relation til resolution om den digitale verden 

På vegne af de fynske ældreråd præsenterede Merete Helgens nedenstående forslag til resolution: 

”DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer folketinget til at udarbejde en lovgivning, der sikrer, at alle kommuner 

har ressourcer til at hjælpe borgere ind i den digitale verden. Ingen borger er hjulpet, før vedkommende 

selv giver udtryk for det.” 

 

En taler oplyste, at 450.000 borgere ikke er digitale, og nu skæres der i bemandingen på borgerservice, 

der hjælper de ikke-digitale borgere. Taleren mener, at mange kan hjælpes ved brug af Ipad’s hvis 

kommuner åbner mulighed for gratis adgang til nettet via en wifi-forbindelse. Taleren mente, at borgeren 

selv skulle bekoste hardware-udstyr. 

 

Formanden svarede, at der er gennemført lovgivning omkring digitalisering, samt en digitaliseringsstrategi 

der i enighed er vedtaget af Kommunernes Landsforening (KL) og Folketinget. Kommunerne skal nu 

gennemføre digitaliseringen – uden at lade folk i stikken. Det bliver ældre- og seniorråds opgave at holde 

kommunalpolitikere fast på, at alle skal have adgang til digitale medier. 

Resolutionen blev vedtaget. 

 
Debat med relation til beretningen 

Om plejehjem og plejehjemslæger: 

En taler foreslog en ændret struktur for visitation til plejehjem, således at flere godt fungerende ældre 

kunne blive beboere. 

En taler troede ikke på ideen med plejehjemslæger, fordi der ikke er afsat de nødvendige ressourcer til 

opgaven. Taleren så gerne, embedslægetilsynet blev ændret således, at kun de af embedslægen 

kritiserede forhold afhjælpes. 

En anden taler mente, at der ikke må være to læger tilknyttet den samme borger, ligesom lægen fysisk 

skal tilse patienten – og at dette tidligere ikke skete med plejehjemslæger. 

Taleren kritiserede kvaliteten af det det faglige arbejde, der præsteres på plejehjem - ældre får en ble på 

om natten, som kan rumme 8 liter væske. Det finder taleren uværdigt. 

 

Kirsten Feld besvarede talernes spørgsmål på bestyrelsens vegne. Hun nævnte, at det kan blive 

vanskeligt at få bedre fungerende borgere ind på plejehjemmene, idet de fleste ældre hellere vil blive 

boende som hidtil. Flere plejehjem har præsteret at give beboere et nyt, og bedre liv, og måske forandres 

indstillingen til at bo på plejehjem. 

DANSKE ÆLDRERÅD ønsker ikke den gamle plejehjemslæge tilbage, men der er behov for forbedring 

af situationer, hvor beboeren har behov for akut behandling, eller hvor der skal arbejdes for at forebygge 

genindlæggelse. Hér nytter det ikke, hvis egen læge bor for langt væk. Det skal være borgerens valg, om 

man vil fastholde egen læge. 

 

Om DANSKE ÆLDRERÅDs synlighed:  

En taler mente, at Ældrekommissionens resultater ville have været bedre, hvis DANSKE ÆLDRERÅD 

havde deltaget i arbejdet. Derfor vigtigt at blive deltager i Hjemmehjælpskommissionen. 

En anden taler efterlyste DANSKE ÆLDRERÅD i debatten om de generelle ældrepolitiske forhold 

vedrørende ældrebefolkningens almene livsvilkår. Taleren mente, at organisationen optrådte for passivt i 

de overordnede spørgsmål. 

En taler savnede, at DANSKE ÆLDRERÅD var kendt og ønskede, at organisationens høringssvar blev 

omtalt i radio, aviser og TV. Samme taler opfordrede til, at alle ældreorganisationer fusionerede for at få 

størst mulig gennemslagskraft. 
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En taler mente, at organisationen bare må markere sig så godt som muligt, og at DANSKE ÆLDRERÅDs 

bestyrelse gør, hvad den kan. 

 

Kirsten Feld sagde i sit svar, at behovet for synlighed også afhænger af, hvilken type organisation, der er 

tale om. Ældrerådene er lovfæstede med det formål at rådgive kommunale politikere. DANSKE 

ÆLDRERÅDs opgave er at gøre lovgivere opmærksomme på generelle lokale problemer. Formanden 

tilføjede, at DANSKE ÆLDRERÅD er blevet mere synlig, men hvornår er en organisation synlig nok?  

 

Øvrige emner i debatten: 

En taler opfordrede DANSKE ÆLDRERÅD til at arbejde for at lovfæste en pligt til at orientere ældre- og 

seniorråd om kommunale klagesager, der behandles af de sociale nævn. 

Taleren ønskede tillige en lovfæstelse af regionsældrerådene, idet de indbyrdes havde meget forskellige 

arbejdsvilkår.  

En anden taler mente ikke, at DANSKE ÆLDRERÅD skal godtage en påstand om, at der kommer til at 

mangle arbejdskraft og penge i ældreplejen. Taleren var ikke enig i beretningens afsnit om egenbetaling 

af robotstøvsugere på side 4, og mente at der blev åbnet for forringelser. 

 

Kirsten Feld oplyste hertil, at bestyrelsen ikke var indbyrdes enige i spørgsmålene om brugerbetaling – 

som omtalt i den mundtlige beretning. Bestyrelsen er ikke enig og bliver det nok ikke – men debatten er 

væsentlig. 

 

Herefter blev beretningen sat til afstemning.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  
 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Årsrapport (Årsregnskab) for år 2011 var udsendt til deltagerne.  

Kirsten Feld fremlagde årsrapport på bestyrelsens vegne. Hun udtrykte tilfredshed med, at resultatet ikke 

var blevet så negativt som forventet. Ingen ønskede ordet til regnskabet. Regnskabet blev sat til 

afstemning.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Orientering om indeværende års budget 

Budget for år 2012 samt budgetoverslag for 2013 og 2014 var vedlagt til deltagerne. 

Kirsten Feld forelagde budgettet, og oplyste blandt andet, at der i 2012 budgetteres med et underskud på 

ca. 200.000 kr. hvilket svarer til det realiserede underskud i regnskabet for 2011. I budgettet for 2012 er 

ikke indregnet en eventuel kontingentforhøjelse, som kan vedtages under punkt 7. 

Ingen ønskede at tage ordet.  
  

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var udsendt til medlemmerne. 

Bestyrelsens forslag til inddeling af landet i 10 valgkredse var udsendt til medlemmerne.  

Indkomne forslag fra medlemmer i hhv. København / Frederiksberg, fra Gribskov og fra Vordingborg var 

udsendt til alle medlemmer før mødet. 

Dirigenten gennemgik hvordan han - teknisk set - ville behandle de indkomne forslag og i hvilken 

rækkefølge. 

Det blev oplyst, at vedtægtsændringsforslag skal vedtages med 2/3 af de tilstedeværende 

stemmeberettigedes stemmer, hvilket på dette møde svarer til 258 stemmer ud af de 387 

stemmeberettigede, der er til stede. 

 

Kirsten Feld indledte ved at gennemgå den forudgående proces frem mod det forslag til vedtægt, som 

bestyrelsen har udsendt. Hun oplyste, at næstformand, Jens Erik Madsen, på bestyrelsens vegne 

kommenterer de forelagte forslag. 

 

 

Forslag til § 2 – Regionsældrerådene indgår i medlemskredsen, dog uden selvstændig stemmeret på 
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repræsentantskabsmøderne. De indbydes på lige fod med andre ældreråd til de årlige formands/tema 

møder, men alene repræsenteret ved formand/næstformand. 

Fremsat af Vordingborg Seniorråd.  

Vordingborg Seniorråds forslag forkastet efter afstemning. 

 

Forslag til § 5, stk. 1 – Repræsentantskabsmøde holdes hvert andet år.  

Fremsat af bestyrelsen.  

 

 Dirigenten satte forslaget til afstemning, der resulterede i 216 stemmer for forslaget og 155 stemmer 

imod forslaget. Vedtægtsændringsforslaget havde dermed ikke opnået den fornødne majoritet på 258 

stemmer. 

Bestyrelsens forslag forkastet efter afstemning. 

 

Dirigenten fik forsamlingens accept af, at formuleringen ”hvert år i april/maj” ændres til ”hvert år i andet 

kvartal”. 

 

En taler ønskede ordet til forretningsorden og foreslog, at alle ændringsforslag kunne vedtages med 

almindeligt flertal i stedet for med 2/3’s flertal.  

Dirigenten svarede hertil, at han havde beskrevet den procedure han havde valgt at anvende i den 

udsendte vejledning. Hvis en forslagsstiller er uenig i den beskrevne procedure, må der stilles et 

mistillidsvotum til dirigenten. 

 

Forslag til § 5, stk. 4 – Tilmelding til repræsentantskabsmødet kan indsendes senest seks uger før. 

Fremsat af bestyrelsen. 

Forslaget vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 5, stk. 5 - Kandidater til alle valg i DANSKE ÆLDRERÅD indstilles af et ældreråd.  

Fremsat af bestyrelsen. 

 Forslaget vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 6,stk 1 - Beregning af antal stemmeberettigede repræsentanter.  

Fremsat af bestyrelsen. Ændringsforslag fremsat af København/Frederiksberg og Gribskov Ældreråd: 

Ændringsforslaget fra København/Frederiksberg og Gribskov forkastet efter afstemning. 

 

Bestyrelsen foreslog at tilføje en præciserende tekst til sit forslag, som herefter lød: 

”Ethvert ældreråd har ret til én repræsentant samt yderligere én repræsentant for hver påbegyndt 10.000 

borgere, som pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 60 år.” 

Bestyrelsens præciserede forslag vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 6, stk. 3 – Ældrerådsmedlemmer, som ikke har stemmeret, kan deltage i 

repræsentantskabsmøder med taleret.  

Fremsat af København/Frederiksberg. 

Forslaget forkastet efter afstemning. 

 

Forslag til § 6, stk. 4 – Et fraværende ældreråd kan overdrage sine stemmesedler til et andet ældreråd.  

Fremsat af Gribskov ældreråd.  

Bestyrelsen foreslår, at, ”Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende repræsentant. Hver 

tilstedeværende repræsentant kan bære én fuldmagt.” 

Bestyrelsens forslag vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 11 stk.1 – Bestyrelsen består af formand, to næstformænd samt otte bestyrelsesmedlemmer. 

Fremsat af bestyrelsen. Tiltrådt af Gribskov ældreråd, der trak sit ændringsforslag. 

Bestyrelsens forslag vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 11,stk. 2 – Formanden vælges på repræsentantskabsmødet. Snarest efter 

repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med en første- og andennæstformand. 

Formandskabet består af formand og to næstformænd. 
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Fremsat af bestyrelsen. 

Forslaget vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 11, stk. 3 – Bestyrelsen beslutter sin forretningsorden på det konstituerende møde. Heri 

fastlægges også formandskabets opgaver og kompetence. 

Fremsat af bestyrelsen.  

Dirigenten fik forsamlingens accept af, at der var tale om en teknisk bestemmelse, som ikke krævede 

afstemning, men godkendelse fra forsamlingen. 

Bestyrelsens tekniske bestemmelse godkendt. 

 

Forslag til § 11,sk. 4 – Hvis formanden eller et bestyrelsesmedlem udtræder af eller ikke opnår genvalg til 

eget ældreråd, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. 

Fremsat af bestyrelsen.  

Dirigenten fik forsamlingens accept af, at der var tale om en konsekvens af tidligere beslutninger, som 

ikke krævede afstemning, men godkendelse fra forsamlingen. 

Bestyrelsens konsekvensbestemmelse godkendt. 

 

Forslag til § 11, stk. 6 – Formanden skal indkalde til yderligere bestyrelsesmøde, hvis mindst fire 

bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

Fremsat af bestyrelsen. 

Forslaget vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 8, stk. 1 – Tilføjelse af, at formandens valgperiode er 2-årig. 

Konsekvensrettelse fordi bestyrelsens forslag om at holde repræsentantskabsmøder hvert andet år ikke 

opnåede vedtagelse. 

Bestyrelsens konsekvensbestemmelse godkendt. 

 

Forslag til § 8, stk. 3 – Ældreråd kan indstille kandidater indtil seks uger før repræsentantskabsmødet. 

Fremsat af bestyrelsen. 

Forslaget vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 8, stk. 4 – Såfremt formanden afgår i valgperioden, overtager førstenæstformanden 

funktionen frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor nyvalg finder sted. Samtidig 

konstituerer bestyrelsen en ny andennæstformand for den resterende del af perioden.  

Fremsat af bestyrelsen. 

Dirigenten fik forsamlingens accept af, at der var tale om en konsekvens af tidligere beslutninger, som 

ikke krævede afstemning, men godkendelse fra forsamlingen. 

Bestyrelsens konsekvensbestemmelse godkendt. 

 

Forslag til § 9, stk. 1 – Til bestyrelsen vælges 10 personer. 

Fremsat af bestyrelsen.  

Dirigenten fik forsamlingens accept af, at der var tale om en konsekvens af tidligere beslutninger. 

Bestyrelsens konsekvensbestemmelse godkendt. 

 

Forslag til § 9, stk. 2 - Medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD er fordelt i 10 valgkredse. Bestyrelsen kan 

give dispensation til ældreråd, der ønsker at skifte valgkreds.  

Fremsat af bestyrelsen.  

Ændringsforslag fremsat af Gribskov ældreråd, ”Medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD er fordelt i 10 

valgkredse (bilag).” 

Gribskov ældreråds forslag forkastet efter afstemning. 

Bestyrelsens forslag godkendt uden afstemning. 

 

Forslag til § 9, stk. 3 - Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere. Genvalg kan 

finde sted. 

Fremsat af bestyrelsen 

Forslaget godkendt uden afstemning. 
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Forslag til § 9, stk. 4.- Bestyrelsesmedlemmet vælges ved et decentralt valg for en toårig periode i ulige 

års første kvartal. 

Fremsat af bestyrelsen. 

Forslaget vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 9, stk. 5 - Valgbare er medlemmer af et ældreråd i pågældende valgkreds. 

Fremsat af bestyrelsen. 

Dirigenten fik forsamlingens accept af, at der var tale om en teknisk bestemmelse, som ikke krævede 

afstemning, men godkendelse fra forsamlingen. 

Bestyrelsens tekniske bestemmelse godkendt. 

. 

Forslag til § 9,stk. 6 – Stemmeberettigede, jf. § 6, er kun tilstedeværende medlemmer af ældrerådene i 

pågældende valgkreds. Der kan stemmes ved fuldmagt, jf. § 6, stk. 4. 

Fremsat af bestyrelsen. 

Ændringsforslag fremsat af København/Frederiksberg: ”Reglerne i § 6 finder tilsvarende anvendelse på 

det decentrale valgmøde for ældrerådene i pågældende valgkreds.” 

København/Frederiksbergs ændringsforslag forkastet efter afstemning. 

Bestyrelsens forslag vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 9, stk. 7, 8 og 9 –  

Stk. 7. Valgprocedurer vedtages af bestyrelsen og skal være ens for alle valgkredse.  

Stk. 8. Valgkredsens bestyrelsesmedlem er ansvarlig for valgets udskrivelse og afholdelse. 

Stk. 9. Valgresultatet skal være sekretariatet i hænde senest seks uger før repræsentantskabsmødet. 

Fremsat af bestyrelsen. 

Bestyrelsens konsekvensbestemmelser godkendt. 

 

Forslag til § 7, stk. 1, litra 1 og 2 – 1) valg af dirigent 2) valg af stemmetællere og referent. 

Bestyrelsens forslag. 

Dirigenten betragtede forslagene som værende redaktionelle ændringer. 

Bestyrelsens tekniske bestemmelse godkendt. 

 

Litra 3 – bestyrelsens beretning for den forgangne periode 

Bestyrelsens forslag. 

Gribskov ældreråd frafaldt sit ændringsforslag 

Bestyrelsens forslag godkendt uden afstemning. 

 

Litra 4 – Sprogligt konsekvensrettet i lyset af vedtagelse om årlige repræsentantskabsmøder. 

”forelæggelse og godkendelse af årsrapport (årsregnskab)” 

Bestyrelsens forslag. 

Bestyrelsens konsekvensbestemmelse godkendt. 

 

Litra 5 – Nyt litra 5 – ”fastlæggelse af danske Ældreråds principielle politik” 

Forslag fra København/Frederiksberg. 

Forslaget forkastet efter afstemning. 

 

Litra 5 – godkendelse af bestyrelsens forslag til en overordnet arbejdsplan for den kommende periode 

Bestyrelsens forslag. 

Ændret til: repræsentantskabets forslag til en overordnet arbejdsplan for den kommende periode 

Bestyrelsens ændrede forslag godkendt uden afstemning. 

 

Litra 6 - orientering om budgetter for indeværende og kommende år 

Bestyrelsens forslag. 

Dirigenten fik forsamlingens accept af, at der var tale om en teknisk bestemmelse, som ikke krævede 

afstemning, men godkendelse fra forsamlingen. 

Bestyrelsens tekniske bestemmelse godkendt. 

 

Litra 8 – København/Frederiksbergs forslag, ”fastsættelse af kontingent for hvert ældreråd til et nærmere 
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bestemt kronebeløb for hver stemmeberettiget repræsentant, ældrerådet er berettiget til” 

Dirigenten oplyste, at forslaget ikke kunne behandles som et ændringsforslag til bestyrelsens forslag, idet 

bestyrelsen ikke havde forslag til vedtægternes bestemmelser om kontingent. Dirigenten oplyste at der 

under dagsordenens pkt. 7 kunne stilles konkrete ændringsforslag til det af bestyrelsen foreslåede 

kontingent.  

 

Litra 9 – præsentation af nyvalgt bestyrelse 

Bestyrelsens forslag. 

Forslaget godkendt uden afstemning. 

 

Forslag til § 7, stk. 2 – Indkomne forslag skal, for at kunne behandles, være sekretariatet i hænde senest 

seks uger før repræsentantskabsmødet. 

Bestyrelsens forslag. 

Forslaget godkendt uden afstemning. 

 

Forslag til § 7, stk. 3 – tilføjelse ”jf. dog de særlige regler for formandsvalg.” 

Gribskov ældreråds forslag. 

Gribskov ældreråds forslag godkendt uden afstemning. 

  

Forslag til § 7, stk. 6 - Repræsentantskabets beslutninger baseres på oplæg fra bestyrelsen. 

Bestyrelsens forslag. 

Forslaget vedtaget efter afstemning. 

 

Forslag til § 13,stk. 1 - Formand og en næstformand tegner i fællesskab DANSKE ÆLDRERÅD. Ved 

dobbelt forfald udpeger bestyrelsen en tegningsberettiget person. 

Dirigenten fik forsamlingens accept af, at der var tale om en teknisk bestemmelse, som ikke krævede 

afstemning, men godkendelse fra forsamlingen. 

Bestyrelsens tekniske bestemmelse godkendt. 

 

Forslag til § 14 – Bestyrelsens forslag til konsekvensændringer, hvis der holdes repræsentantskabsmøder 

hvert andet år er bortfaldet i konsekvens af afstemningen om § 5, stk. 1.  

 

Ikrafttrædelse: 

 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 14. maj 2012 med ikrafttrædelse den 1. januar 2013. 

Bestyrelsens forslag. 

Forslaget godkendt uden afstemning. 

 

 

Forslag til § 17 - Overgangsregler 

For bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabsmøder i 2011 og 2012 opretholdes nuværende 

vedtægters § 7, afsnit 4 indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2013. 

For bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabsmødet i 2012 udløber valgperioden ved det 

ordinære repræsentantskabsmøde i 2013. 

Nærværende bestemmelse bortfalder ved det ordinære repræsentantskabsmøde i 2013. 

Bestyrelsens forslag. 

Forslaget godkendt uden afstemning. 
 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der på baggrund af dagens vedtagelser kan være behov for at 

foretage redaktionelle ændringer i vedtægten, og bad om bemyndigelse hertil. Forsamlingen 

applauderede forslaget. 

 
Bestyrelsens forslag til inddeling af landet i 10 valgkredse 

Dirigenten oplyste, at vedtagelsen kunne ske med almindeligt flertal på 50% af de afgivne stemmer. 

Ingen ønskede ordet til debatten. 

Bestyrelsens forslag vedtaget efter afstemning. 
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7. Fastsættelse af kontingent for 2012 

Bestyrelsens forslag til ny beregning af kontingent var udsendt til medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at 

kontingentet fastsættes til 50 øre pr. borger, som er fyldt 60 år pr. første januar det foregående år i den 

pågældende kommune. Kontingent for 2013 beregnes på basis af folketal pr. første januar 2012. 

Flere talere støttede forslaget med forskellige begrundelser: 

- ø-samfund slipper billigere og store kommuner betaler mere, 

- store kommuner har gennem mange år fået rabat på kontingentet, 

- forslaget afspejler bedre, hvem ældreråd arbejder for, 

- forslaget er mere rimeligt. 

 

København/Frederiksberg foreslog et kontingent, som var 2000 kr. pr. år pr. repræsentant opgjort pr. 1. 

januar 2012, idet bestyrelsens forslag ville betyde en kontingentforøgelse på 40 %.for København. 

 

Bestyrelsen forslag var det mest vidtgående, og blev sat til afstemning først. 

Bestyrelsens forslag vedtaget efter afstemning. 

 
8.  Valg af formand for to år - Punktet udgik, da der kun er valg af formand i ulige år. 

 
9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige stedfortrædere 

     Der blev valgt 11 bestyrelsesmedlemmer og 13 personlige stedfortrædere for èt år således: 
 
 
Region Nordjylland 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Ingrid Andresen     Eddy Marrup 

 
Region Midtjylland 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Leo Larsen      Gunnar Karlsen,  

Jens Erik Madsen     Molly Thomsen,      

       Carl Aksel Kragh Sørensen  

       (stedfortræder for Aase Klitte Holmgren) 
Region Syddanmark 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Merete Helgens     Poul Skrubbeltrang,  

Kristian R. Andersen,     Hans Erik Pedersen, 

Aage Meldgaard     Bodil Gravsholt 
 

Region Sjælland 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Erling Christensen     Bente Funk 

       Jørgen Larsen 

       (stedfortræder for Merete Nielsen) 

  
Region Hovedstaden 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Kirsten Christensen,     Peter Frahm,  

Inge Lorentzen,     Ragna Folkmann,  

Carsten Wittus      Knud Madsen 

Hanne Vedersø     Sille Jantzen 
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10. Valg af revisor 

 Bestyrelsen indstillede Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved revisor 

 Torben Aasberg. 

Bestyrelsens indstilling blev godkendt. 

 
11. Eventuelt 

 Kirsten Feld nævnte de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og tog afsked med de udtrædende 

bestyrelsesmedlemmer. 

 Kirsten Feld takkede deltagerne for et godt overstået repræsentantskabsmøde – ikke mindst på 

grund af et meget stort og grundigt arbejde fra dirigent Hans Ole Frostholms side. Salen 

applauderede formandens ord. 

 Hans Ole Frostholm takkede for i dag, og ønskede deltagerne en fortsat god aften. 

 

 
Ældrerådenes Hæderspris: 
Kirsten Feld overrakte Ældrerådenes Hæderspris til formanden for Ældre Forum, Povl Riis. Kirsten Feld 

motiverede tildelingen med, at Povl Riis har sørget for, at aktuelle ældrepolitiske temaer og spørgsmål 

behandles og formidles med saglighed, aktualitet – og et glimt i øjet. 

I sin takketale kvitterede Povl Riis for prisen og sagde bl.a., at det er en meget stor ære at blive anerkendt 

af DANSKE ÆLDRERÅD. 

 

For referat, sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD, d. 7. juni 2012 

 

 

 

 

Hans Ole Frostholm       Dorthe Neergaard 

Dirigent        Referent  


