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REFERAT af DANSKE ÆLDRERÅDs 

repræsentantskabsmøde d. 2. maj 2016  
 
Formand Bent Aa. Rasmussen indledte repræsentantskabsmødet ved at byde velkommen til de 184 ud af 
193 mulige stemmeberettigede medlemmer af ældre-/seniorråd, heraf 2 ved fuldmagt. Han tilføjede, at 
yderligere tilstedeværelse af 288 ikke-stemmeberettigede medlemmer fra 93 ældre-/seniorråd er en fin 
opbakning til repræsentantskabet og DANSKE ÆLDRERÅD. Dernæst bød formanden velkommen til 
følgende inviterede gæster: 
 
Jørgen Fischer, formand, Danske Seniorer 
John Lagoni, direktør, Danske Seniorer 
Ove E. Dalsgaard, formand, ÆldreForum 
Lotte Philipson, sekretariatsleder, ÆldreForum 
Søren Svane Kristensen, specialkonsulent, Ældreenheden, Sundheds- og Ældreministeriet 
Anne Dorthe Prisak, formand, SUFO 
Søren Rand, landsformand, ÆldreSagen 
Michael Teit Nielsen, chefkonsulent, ÆldreSagen 
Erik Jensen, hovedbestyrelsesmedlem, Faglige Seniorer 
Lone Vasegaard, formand, DemensKoordinatorerne i Danmark 

 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen havde indstillet Svend-Erik Hermansen som dirigent, og formand Bent Aa. Rasmussen 
spurgte, om forsamlingen havde andre forslag. 
Det var ikke tilfældet, hvorefter Svend-Erik Hermansen med applaus blev valgt som dirigent. 
 
 

2. Valg af stemmetællere, referent og formalia 
På bestyrelsens forslag blev bestyrelsens medlemmer enstemmigt valgt som stemmetællere, og 
sekretariatet valgt som referent.  
Dirigenten konstaterede herefter, at mødet var lovligt varslet og indkaldt, jf. vedtægtens § 5. Dagsorden var 
udsendt rettidigt og med de korrekte bilag. Formalia var overholdt, og forsamlingen derfor 
beslutningsdygtig.  
 
Ingen mødedeltagere havde indsigelse eller bemærkning til formalia. 
 

 

3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet   
Bestyrelsens forslag til forretningsorden var udsendt før mødet.   
Ingen ønskede ordet. 
      
 Forslaget til forretningsorden blev herefter godkendt af forsamlingen. 
 
 

4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode 
Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt til medlemmerne før mødet. Formanden aflagde i tillæg hertil  
en mundtlig beretning på mødet.  
Den skriftlige beretning og stikordene til den mundtlige kan læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, 
www.danske-aeldreraad.dk, hvortil der henvises. 
 

http://www.danske-aeldreraad.dk/
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Hovedtræk fra debatten om beretningen: 
 
Træningstilbud til ældre: 
Formanden var enig med en taler, som udtrykte bekymring over, at flere træningscentre bemandet med 
professionelle terapeuter nedlægges. I stedet henvises ældre til private fitnesscentre, som ikke 
nødvendigvis har professionelt personale ansat. 
 
Ældremilliarden: 
Flere talere berørte kommuners problemer med at få beskåret kommunens budget med 1 % pga. 
’Omprioriteringsbidraget’, og samtidig modtage ’Værdighedsmilliarden’ til ældreområdet. Også spørgsmål 
om, hvorvidt ’Ældremilliarden’ stadig tilgår ældreområdet, nu hvor det er en del af bloktilskuddet blev rejst. 
Formanden svarede, at det ville være interessant med en undersøgelse af, hvordan det er gået med 
Ældremilliarden efter den er ændret fra at være et øremærket tilskud til nu at indgå i bloktilskuddet. 
 
Valg til ældreråd: 
En taler oplyste, at der er gode muligheder for at øge stemmeprocenten i mange ældrerådsvalg ved at 
ændre valgmetoden til fremmødevalg. Taleren mente, at den forhøjede porto gør brevvalg dyrere, og 
prisen er et godt argument for, at ændre valgmetoden til et fremmødevalg.  
Formanden var enig i, at fremmødevalg skal foretrækkes – forslaget tages med hjem til en diskussion i 
Bestyrelsen om ældrerådsvalg i 2017. Til temadage om valg kan der oplyses mere om økonomi v.  
Fremmødevalg sammenlignet med brevvalg. 
 
Forsikring af frivillige: 
Flere talere forholdt sig til spørgsmål om forsikring af ’kommunale frivillige’, som ikke kommer fra en frivillig 
organisation. Nogle fandt det nødvendigt at der skabes lov til at kommuner kan forsikre sine frivillige mens 
andre ikke mente, at organisering af frivillige er en kommunal opgave. I stedet skal DANSKE ÆLDRERÅD 
og ældre-/seniorråd støtte de frivillige organisationer. 
Formanden svarede, at DANSKE ÆLDRERÅD vil forsøge at få et møde med social- og indenrigs-
ministeren, hvor spørgsmålet kan drøftes.  
 
Postomdeling: 
En taler oplyste, at det overvejes, at Post Danmark ikke fremover forpligtes til at dele post ud i 
yderområderne, og det er en forringelse - særligt for ældre borgere.  
Formanden: Enig i, at der er store problemer i det, men nok ikke noget DANSKE ÆLDRERÅD kan løse. 
Måske i et samarbejde med andre ældreorganisationer. Bestyrelsen behandler spørgsmålet. 
 
Plejecenter-busser: 
En taler oplyste, at der står busser på plejecentre, hvor der ikke er betalt afgift, for så kostede de mere i 
indkøb. Busserne må ikke køres af frivillige, og passagerer skal være visiterede til turene, pga. 
skatteregler. Taleren mente, at når værdighed er i fokus, og der er mange, der sidder ensomme 
derhjemme, er det kynisk af SKAT at forvalte på denne måde.  
Formanden vil tage problematikken op i bestyrelsen. 
 
Ros til beretningen: 
Mange talere roste indholdet i beretningen, og en enkelt mente, at det var den bedste, der havde været i 
hans 20-årige virke for ældrerådene. 
 
Sundhedsområdet: 
Flere talere rejste bekymring på nogle sundhedsområder, og bestyrelsen blev opfordret til at holde øje med 
dem, herunder at 

 antallet af pladser på hospice er for få,  

 geriatriske afdelinger lukker til skade for ældre patienter med flere korniske sygdomme (multisyge), 

 mange ældre får for megen og forkert medicin, og der er behov for sanering af området,  

 der er risiko for, at ældre ikke får den dyre og effektive medicin, men diskrimineres ift. andre 
aldersgrupper.  

 
Plejehjem: 
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Flere deltagere delte deres bekymring over forholdene, fordi 

 80% af beboerne er demente, men ikke mange er udredt, og det gør behandlingen svær,  

 75% af beboerne får psykofarmaka, hvilket er helt uværdigt,  

 på fredage og i weekends er bemandingen så dårlig, at der ikke kan tages imod 
’færdigbehandlede’ udskrevne patienter fra sygehuset. 

 
Dirigenten satte herefter den samlede beretning til afstemning. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

5. Forslag til repræsentantskabets udtalelse 
Formand Bent Aa. Rasmussen forelagde det udsendte forslag til udtalelse. Han tilføjede, at udtalelsen lå i 
fin samklang med de ’De 8 nationale mål’ som KL, Danske Regioner og regeringen har foreslået.  
Herefter fulgte en kort drøftelse.  
 
Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget med bestyrelsens foreslåede tekst. 
 
Udtalelsen er efterfølgende lagt op på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside i følgende link:   
http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2013/07/udtalelse-vedtaget-af-rep-2-maj.pdf 
 
  

6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 
Resultatopgørelse og balance for år 2015 var udsendt og vedlagt i bilagsmappen. 
Bent Aa. Rasmussen forelagde resultatopgørelsen og årsrapporten 2015 på bestyrelsens vegne. Han 
udtrykte tilfredshed med årets resultat, der fremviser et lille overskud i stedet for et mindre, budgetteret 
underskud.  
En spørger mente, at det var lidt forvirrende at balancen og resultatopgørelsen i bilagsmappen henviste til 
noter, som ikke var gengivet. Formanden henviste til, at alle noter fremgår af det udsendte samlede 
regnskab. 
Årsrapporten/regnskabet blev sat til afstemning.  
 
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. 
 
 

7. Forslag til en overordnet arbejds-/handleplan for den kommende periode 
Forslaget var vedlagt i bilagssamlingen.  
Formanden oplyste, at handleplanen ikke er ændret ift. sidste år, men de fleste af planens områder er 
blevet fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. På hjemmesiden oplyses hvem der har særligt ansvar for 
de enkelte områder. 
 
Debat om arbejds-/handleplan for 2016-17: 
 
Diskrimination af ældre:  
To talere mente, at der flere steder skete en diskrimination af ældre– bl.a. ved udpegning af nævninge og 
domsmænd, og i forhold til ældre med anden etnisk herkomst. 
Formanden oplyste, at ÆldreForum, har vedtaget, at emnet skal tages op. Bestyrelsen i DANSKE 
ÆLDRERÅD vil følge området. 
 
Handleplanen blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 

 

8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år 
Budget for år 2016 samt budgetoverslag for 2017 og 2018 var udsendt og vedlagt i bilagssamlingen. 
Bent Aa. Rasmussen forelagde budgettet, og oplyste blandt andet, at der i 2016 og de følgende år 
budgetteres med et underskud på ca. 270.000 kr. årligt. Baggrunden for at budgettere med et underskud 
er, at der er vedtaget nye initiativer med forøgede udgifter for at fremme DANSKE ÆLDRERÅDs 

http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2013/07/udtalelse-vedtaget-af-rep-2-maj.pdf
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synlighed.  
Sundhedsområdet fylder mere og mere i ældre-/seniorrådenes hverdag, og DANSKE ÆLDRERÅD er 
kommet med i meget arbejde i det nye Sundheds- og ældreministerium, og det koster medarbejder-
ressourcer. Derfor vil bestyrelsen arbejde for at søge midler til en sundheds- og kommunikations-
medarbejder, midler som skal dækkes ind gennem en forøget bevilling på finansloven. 
 
Repræsentantskabet tog budgetorienteringen til efterretning. 
 
 

9. Fastsættelse af kontingent for 2017 
Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke fremsætter forslag om kontingentforhøjelse. I stedet finansieres et 
budgetteret underskud ved at bruge lidt af formuen, og der arbejdes samtidig for at få forhøjet DANSKE 
ÆLDRERÅDs bevilling på finansloven. 
Ingen ønskede ordet. 
 
Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
 
 

10.  Valg af revisor 
Bestyrelsen indstillede genvalg af Revisionsinstituttet, revisor Martin Sørensen, statsautoriseret revisor. 
Formanden fremlagde forslaget. Ingen ønskede ordet. 
 
Revisor blev enstemmigt genvalgt. 
 
 

11.  Eventuelt  

 Formand Jørgen Fischer, Danske Seniorer, takkede for invitationen. Han oplyste, at Danske 
Seniorer sammen med Faglige Seniorer vil være aktive op til ældrerådsvalgene for at rekruttere 
kandidater til ældre-/seniorråd. Jørgen Fischer tilføjede, at de emner, som forsamlingen havde 
berørt under debatterne flugtede med de emner, som hans organisation er optaget af. 
 

 Landsformand Søren Rand, Ældresagen, takkede også for invitationen og udtrykte glæde over 
ældre-/seniorrådenes engagement og indsats.  Han ser frem til at samarbejde om de emner, 
som vi er enige om, som f.eks. ensomhed og dementes vilkår. 

 
Herefter takkede dirigenten, Svend-Erik Hermansen, forsamlingen for eksemplarisk opførsel under mødet. 

 
Formand, Bent Aa. Rasmussen takkede for indlæggene under eventuelt. Han takkede herefter dirigenten 
og forsamlingen for et vel gennemført møde. Bent Aa. Rasmussen afsluttede mødet med at sige på gensyn 
til næste års repræsentantskabsmøde d. 24. april 2017. 

---------------------------------------------------------------- 

Læs mødets bilag, udtalelse og mundtlig beretning på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside.  

http://danske-aeldreraad.dk/organisation/repraesentantskab/ 

 

 

For referat, sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD, d. x. maj 2014 

 

----------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 

Svend-Erik Hermansen        Dorthe Neergaard 

Dirigent         Referent  

http://danske-aeldreraad.dk/organisation/repraesentantskab/

