Referat af DANSKE ÆLDRERÅDs
repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015
Formand Bent Aa. Rasmussen indledte med at byde velkommen til såvel stemmeberettigede
medlemmer af ældre-/seniorråd, som ikke-stemmeberettigede medlemmer fra 94 ældre-/seniorråd.
Det store fremmøde må ifølge formanden opfattes som en stor, glædelig 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
Søren Svane Kristensen, specialkonsulent, Kontoret for Ældre, Socialministeriet
Anne Dorthe Prisak, formand, SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsforebyggende og
Forebyggende hjemmebesøg)
Ebbe Johansen, næstformand, ÆldreSagen
Erik Jensen, hovedbestyrelsesmedlem, Faglige Seniorer

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Hermansen, og formanden 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.
Dirigenten oplyste, at der var 184 ud af 193 mulige stemmeberettigede medlemmer af ældre/seniorråd til stede, heraf 2 ved fuldmagt. Derudover var der 264 fremmødte, som ikke var
stemmeberettigede.
Dirigenten vejledte forsamlingen om, at mødet kun kan træffe beslutning om forhold, der er
optaget på dagsordenen.
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. Formanden aflagde 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.
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Hovedtræk fra debatten om beretningen:
Faste læger tilknyttet plejecentre
En taler opfordrede bestyrelsen til i 2015 at arbejde videre for at få tilknyttet faste læger til landets
plejecentre, fordi der var fine evalueringer fra syv kommuner, der havde deltaget i et forsøg.
En anden taler var på vegne sit seniorråd uenig i ønsket om en fast tilknyttet læge på plejecentre,
idet rådet fandt, at det greb ind i borgerens selvbestemmelsesret.
Formanden Bent Aa. Rasmussen var enig i den første talers synspunkt, idet han og DANSKE
ÆLDRERÅD har forstået konceptet sådan, at det altid står borgeren frit for, om man ønsker at
beholde sin ’gamle’ læge.
DANSKE ÆLDRERÅDs kommunikation
En taler oplyste, at hun oplevede at DANSKE ÆLDRERÅD og ÆldreSagen blev forvekslede, og
efterlyste derfor mere ekstern kommunikation i dagspressen. Taleren fandt det er vigtigt at slå fast
i medierne, at DANSKE ÆLDRERÅD eksisterer, og hvad det står for. Taleren efterlyste en
kommunikationsmedarbejder.
Bent Aa. Rasmussen svarede, at bestyrelsen vil arbejde på, at få økonomi til at DANSKE
ÆLDRERÅD ansætter en medarbejder til kommunikation.
Samarbejde mellem DANSKE ÆLDRERÅD og medlemmer af PatientInddragelsesUdvalg (PIU).
En taler takkede bestyrelsen for at have etableret et samarbejdsforum mellem de fem
regionsældreråds medlemmer af PatientInddragelsesUdvalg (PIU). Samarbejdet tænkes
organiseret som en selvstyrende ERFA-gruppe. Taleren opfordrede ældre-/seniorråd til at
orientere egen regions PIU-medlem om gode og dårlige historier fra det danske sundhedsvæsen.
Det skyldes, at én af PIU’s opgaver er, at holde øje med, om sundhedsaftalerne overholdes af de
tre parter, der indgår dem.
Kontaktoplysninger på medlemmer af PIU ligger på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside,
http://danske-aeldreraad.dk/regionsaeldrerad/
En anden taler omtalte ligeledes det nyligt afholdte givtige ’Odense-møde’ mellem DANSKE
ÆLDRERÅD og regionernes PIU-medlemmer, og så frem til fremtidens samarbejde. Taleren
opfordrede alle ældre-/seniorråd til at være opmærksomme på, at en forventelig fremtidig
indlæggelsestid på et sygehus gennemsnitlig bliver 2,4 dage, og det medfører, at kommunerne
skal optimere sine sundheds- og rehabiliteringstilbud.
Formanden svarede, at han var enig i kommentarerne, og så frem til de kommende møder og
samarbejdet med PIU-medlemmerne.
Klippekort til hjemmehjælp
En taler mente, at det nye ’klippekort til hjemmehjælp’ har fået et misvisende navn, når borgeren
ikke kan købe det, men skal visiteres til at kunne modtage den ekstra hjælp. Taleren var i tvivl om
målgruppen for hjælpen nu også reelt kunne bestemme, hvad ekstra-hjælpen skal bruges til?
Taleren mente, at ekstra-hjælpen bliver alt for struktureret og fastlagt for lang tid i forvejen. Han
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opfordrede ældre-/seniorråd til at holde øje med, at ’klippekort-hjælpen’ i praksis bliver lige så
fleksibel, som den er tiltænkt.
Formanden var tryg ved at opmærksomme ældre-/seniorråd følger udviklingen.
Sundhedsaftaler i praksis
På baggrund af sundhedsaftalen, der havde været til udtalelse i ældrerådet, opfordrede taleren
alle til at være opmærksom på de ældre patienter i sundhedsvæsenet, som ikke har pårørende.
Taleren mente, at med de højt specialiserede sygehuse og de mange øvrige sundhedstilbud,
opstår der risiko for at syge mennesker ’farer vild’ i de mange steder og de mange undersøgelser.
Taleren opfordrer til at holde øje med om der gives nødvendige tilbud til borgere, som ikke har en
bisidder eller pårørende.
Formanden var ikke uenig i betragtningerne - godt at alle bliver opmærksomme på udviklingen.
Nedskæringer i primærsektoren
En taler opfordrede alle ældre-/seniorråd til at modarbejde yderligere nedskæringer i
primærsektoren.
Genindlæggelser
En taler oplyste, at kommuner kan undgå mange genindlæggelser ved at sørge for, at nyudskrevne patienter får døgndækket tilsyn af specialsygeplejersker, som geografisk dækker flere
kommuner. Anbefales på baggrund af meget positive erfaringer fra et tværkommunalt samarbejde
mellem tre sjællandske kommuner.
Bent Aa. Rasmussen opfordrede ældre-/seniorråd til at støtte lignende tværkommunale
samarbejder.
Dirigenten satte herefter den samlede beretning til afstemning.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

5. Eventuelt forslag til udtalelse
Bent Aa. Rasmussen anbefalede det udsendte forslag - om at fastholde ældremilliarden som et
øremærket tilskud – som en fælles udtalelse fra repræsentantskabet til godkendelse.
Flere talere var enige i emnet, og stillede forslag til tilføjelser eller mindre korrektioner af forslaget
til udtalelsen.
Korrektionerne blev tiltrådt af formanden, som foreslog, at sekretariatet på den baggrund i
samarbejde med dirigenten udarbejdede den endelige tekst med de foreslåede rettelser.
Herefter blev udtalelsen enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.
Udtalelsen er efterfølgende lagt op på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside i følgende link:
http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2012/07/Udtalelse-frarepr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8det-2015-VEDTAGET.pdf

6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
Resultatopgørelse og balance for år 2014 var udsendt og vedlagt i bilagsmappen.
Bent Aa. Rasmussen fremlagde resultatopgørelsen og årsrapporten på bestyrelsens vegne. Han
udtrykte tilfredshed med årets resultat, der fremviser et mindre overskud i stedet for et mindre
budgetteret underskud.
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Ingen ønskede ordet til regnskabet. Årsrapporten/regnskabet blev sat til afstemning.
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

7. Forslag til en overordnet arbejds/handleplan for den kommende periode
”DANSKE ÆLDRERÅDs handleplan for 2015-2016 og på længere sigt” var udsendt til deltagerne
på forhånd og vedlagt i deltagermappen. Formanden fremlagde handleplanen, og oplyste, at
planen havde været på dagsorden ved hvert bestyrelsesmøde i det forløbne år.
En taler stillede forslag om at fremhæve ’Kultur’ under sit eget punkt i handleplanen.
En anden taler ønskede at adskille ’DANSKE ÆLDRERÅDs årlige møder med
formænd/næstformænd’ fra de ’årlige møder med medlemmer af PatientInddragelsesUdvalg’.
Formanden imødekom begge ønsker til ændring af handleplanen.
Handleplanen blev herefter enstemmigt vedtaget.

8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år
Budget for år 2015 samt budgetoverslag for 2016 og 2017 var udsendt og vedlagt i bilagsmappen.
Bent Aa. Rasmussen forelagde budgettet, og oplyste blandt andet, at der i 2015 og de følgende år
budgetteres med et underskud på ca. 200.000 kr. årligt. Baggrunden for at budgettere med et
underskud er, at der er vedtaget nye initiativer med forøgede udgifter for at fremme DANSKE
ÆLDRERÅDs synlighed.
Derudover vil bestyrelsen arbejde for at skaffe midler til en sundhedsfaglig konsulent og til en
konsulent med kommunikation som fagområde, midler som skal dækkes ind gennem en forøget
bevilling på finansloven.
Repræsentantskabet tog budgetorienteringen til efterretning.

9. Indkomne forslag
Forslaget var udsendt inden mødet og omdelt som bilag.
Forslag fra Silkeborg og Norddjurs ældreråd til ændring af vedtægtens § 11. Der indsættes et nyt
stk. 2.
 ”Stk. 2. De fem regionsældreråd vælger i fællesskab en observatør, som deltager i
bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. ”
Forslagsstillerne motiverede forslaget med, at det er formålstjenligt, at der oprettes en direkte,
formel kontakt mellem regionsældrerådene og DANSKE ÆLDRERÅD. Forslagsstilleren tilføjede
en opfordring til, at det er formanden for DANSKE ÆLDRERÅD, som indkalder til mødet, hvor
observatøren vælges.
Formanden svarede, at bestyrelsen støtter forslaget, fordi regionsældreråd viser deres værd i
forhold til sundhedsområdet. Sundhedspolitikken fylder mere, og regionsældreråd er et naturligt
sted at gå hen, når Ældre-/seniorråd skal inddrages og informeres. Observatørposten i bestyrelsen
kan give anledning til at udbygge samarbejdet mellem de fem regionsældreråd. Han anbefaler, at
forslaget vedtages, og bakkes op af en enig bestyrelse.
Solrød Ældreråd fremsatte som ændringsforslag, at den nye bestemmelse skulle skrives ind som
en selvstændig, ny § 10.
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Forslaget blev afvist af dirigenten med henvisning til, at spørgsmål om §-numre, er spørgsmål af
teknisk karakter. Tekniske spørgsmål afklares normalt af bestyrelsen, og skal ikke drøftes af
repræsentantskabet.
En taler spurgte, hvem der skal afholde udgifter til observatørens rejse- og mødeudgifter ved
DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelsesmøder. Bent Aa. Rasmussen oplyste, at DANSKE
ÆLDRERÅD ville finde midlerne til at dække disse udgifter.
Dirigenten satte herefter forslaget fra Silkeborg og Norddjurs under afstemning.
Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

10. Fastsættelse af kontingent for 2016
Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke fremsætter forslag om kontingentforhøjelse. I stedet
finansieres et budgetteret underskud ved at bruge lidt af formuen, og arbejde sideløbende med en
forhøjelse af organisationens bevilling på finansloven.
Ingen ønskede ordet.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med applaus.
11. Præsentation af nyvalgt bestyrelse
Formand Bent Aa. Rasmussen indledte punktet med at præsentere hele den afgående bestyrelse.
Han takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer Leo Larsen og Aage Meldgaard for deres
indsats i bestyrelsen. Formanden havde en særligt en tak for godt samarbejde i formandsskabet
med Aage Meldgaard.
Herefter præsenterede Bent Aa. Rasmussen DANSKE ÆLDRERÅDs nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer for perioden 2015-2017.
12. Valg af formand
Bent Aa. Rasmussen genopstillede til formandsposten med en enig bestyrelses opbakning. Aage
Meldgaard motiverede bestyrelsens indstilling.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var opstillet andre kandidater til formandsposten.
Bent Aa. Rasmussens blev herefter med applaus enstemmigt genvalgt som formand.
13. Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede genvalg af Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Formanden indstillede forslaget. Ingen ønskede ordet.
Revisor blev genvalgt.
14. Eventuelt
Leo Larsen, takkede for sin tid i bestyrelsen, fællesskabet og de kompetente
bestyrelsesmedlemmer. Han beder bestyrelsen fortsætte sit fokus på de svage ældre.
Opfordrer til at kæmpe videre for medmenneskelighed og stærkt samarbejde mellem de 98
ældreråd.
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Formand Jørgen Fischer, Danske Seniorer, takkede for invitationen og ønskede tillykke med
den internationale pris. Han så frem til Folkemødet på Bornholm med et fælles arrangement i
Åkirkeby, og håber på fortsat godt samarbejde med DANSKE ÆLDRERÅD.
Formand, Bent Aa. Rasmussen takkede for indlæggene under eventuelt.
Formanden takkede herefter dirigenten for et vel gennemført møde.
Dirigenten, Svend-Erik Hermansen, afsluttede repræsentantskabsmødet og takkede forsamlingen
for god ro og orden.
-----------------------------------------------------------------

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

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

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

For referat, sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD, d. 22. maj 2014

---------------------------------------------------------Svend-Erik Hermansen
Dirigent

-----------------------------------------------------------Dorthe Neergaard
Referent
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