Referat af DANSKE ÆLDRERÅDs
repræsentantskabsmøde d. 15. maj 2013 i Nyborg
Formand Kirsten Feld bød velkommen til repræsentantskabsmødet. Formanden bød velkommen
til stemme- og ikke stemmeberettigede repræsentanter fra ældre- og seniorråd.
Til stede var 239 stemmeberettigede, heraf 1 fuldmagt, samt 149 ikke stemmeberettigede fra 90
ældre- og seniorråd
Kirsten Feld bød også velkommen til repræsentanter fra følgende organisationer:
Pensionisternes Samvirke
DemensKoordinatorer i DanmarK
LO Faglige Seniorer
Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark
Ældre Sagen
Socialstyrelsen, Ældreenheden
Ældreforum
Kirsten Feld åbnede mødet og stillede bestyrelsens forslag til valg af dirigent.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Hermansen, og Kirsten Feld spurgte om forsamlingen havde
andre forslag.
Det var ikke tilfældet, hvorefter Svend-Erik Hermansen blev valgt med applaus.
2. Valg af stemmetællere og referent.
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 vejledte om, at mødet kun kan træffe beslutning om de 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, og
forslaget 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 og mundtlige beretning samt den vedtagne udtalelse kan læses på DANSKE
ÆLDRERÅDs hjemmeside, www.danske-aeldreraad.dk, hvortil der henvises.
Hovedtræk fra debatten om beretningen:
Om frivilliges indsats og rolle
Flere talere kommenterede eksempler på frivilliges opgaver, og der var bekymring for, at frivillige
overtog faste pleje- og omsorgsopgaver. Kirsten Felds svar på og holdning hertil var klar, nemlig
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at frivilligt arbejdet netop skal være præget af spontanitet og frivillighed. Med disse to værdier vil
frivilligt arbejde aldrig kunne erstatte det lønnede arbejde. Kirsten Feld erklærede sig enig med
taleren, der mente, at rammerne for det frivillige arbejde skal aftales konkret mellem de
pågældende frivillige og ledelsen.
Om ældrerådenes rolle i kommunernes økonomiske situation
Som svar på en talers opfordring til, at ældreråd ikke skal tage del i nedskæringer indenfor
ældreområdet, replicerede formanden, at ældrerådenes opgave er at give råd i lyset af
virkeligheden. Dagens virkelighed er, at det er en udfordring at fastholde kvaliteten i service og
velfærd for færre penge.
Om pleje og omsorg
”Plejen skal være i orden i forhold til tilstanden – ikke til alderen” var et udsagn, som formanden
tilsluttede sig. Hun tilkendegav, at uanset om vi er unge eller ældre må behandling ske med
ligeværdighed og respekt for borgeren.
Følger af digitaliseringen
En taler var uforstående overfor vilkåret om, at borgere forventes at være i stand til at
kommunikere digitalt med myndigheder, når der ikke var sikret en mulighed for at få det digitale
udstyr stillet gratis til rådighed. En anden taler henledte opmærksomheden på problemer, der
opstår for ældre, fordi der er langt mellem bankfilialer, hvor der kan hæves kontanter. Formanden
oplyste, at hun på DANSKE ÆLDRERÅDs vegne har redegjort for retssikkerhedsproblemerne ved
digitaliseringen overfor Folketinget. Kirsten Feld oplyste videre, at organisationen i en nylig
pressemeddelelse har henledt opmærksomheden på problemerne med de pengeløse bankfilialer.
Formanden tilføjede, at bestyrelsen i det forløbne år har haft nedsat et ad hoc-udvalg, der havde
til opgave at følge udviklingen og eksemplerne indenfor digitaliseringen tæt.
Dirigenten satte herefter den samlede beretning til afstemning.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
5. Forslag til eventuel udtalelse
Kirsten Feld oplæste det udsendte forslag til fælles udtalelse fra repræsentantskabet, som hun
anbefalede til godkendelse.
Flere talere stillede forslag til yderligere emner eller mindre korrektioner af forslaget til udtalelsen.
Det førte til formandens henstilling om, at udtalelsen burde indeholde nogle få budskaber og med
en klar holdning. De fleste foreslåede ændringer blev tiltrådt af bestyrelsen, som efter
frokostpausen kunne præsentere et nyt samlet forslag til udtalelse.
Af den efterfølgende debat fremgik det, at udtalelsen ikke skulle indeholde stillingtagen til den
aktuelle lægekonflikt, hvorfor afstemningen om forslaget betød, at det pågældende afsnit udgik.
Den endelige udtalelse blev enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.
6. Forslag til en overordnet arbejds/handleplan for den kommende periode
”DANSKE ÆLDRERÅDs handleplan for 2013-2014 og på længere sigt” var udsendt på forhånd.
Drøftelsen blev koncentreret til at handle om planens femte punkt, med følgende ordlyd:
DANSKE ÆLDRERÅD skal, som høringspart ved ny lovgivning, være parat til at afgive
høringssvar med kort varsel. Høringssvaret afgives af formandskabet/sekretariatet og
forelægges efterfølgende til orientering for bestyrelsen.
Drøftelsen kredsede omkring spørgsmålet om det er formandskabet eller bestyrelsen, der kan
afgive høringssvar.
Kirsten Feld slog til lyd for at bevare den foreslåede formulering, idet den nye bestyrelse skulle
have mulighed for at finde sin egen arbejdsform.
Dirigenten henledte opmærksomheden på vedtægtens § 11, stk. 3, der angiver hvordan
fordelingen af opgaver og kompetence for bestyrelsen og formandskab sker. Han foreslog, at
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vedtægten anvendes frem for handleplanen.
Der fremkom et forslag om, en sproglig tilføjelse, således at DANSKE ÆLDRERÅD er høringspart
ved ny ”eller ændret” lovgivning.
Repræsentantskabet vedtog enstemmigt den foreslåede tilføjelse.
Repræsentantskabet vedtog herefter hele udtalelsen enstemmigt

7. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
Årsrapport (Årsregnskab) for år 2012 var udsendt til deltagerne.
Kirsten Feld fremlagde årsrapport på bestyrelsens vegne. Hun udtrykte tilfredshed med, at årets
resultat der udviser et beskedent overskud, er langt mere positivt end det forventede. Ingen
ønskede ordet til regnskabet. Regnskabet blev sat til afstemning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

8. Orientering om indeværende års budget
Budget for år 2013 samt budgetoverslag for 2014 og 2015 var udsendt til deltagerne.
Kirsten Feld forelagde budgettet, og oplyste blandt andet, at der i 2013 budgetteres med et
underskud på ca. 270.000 kr. Baggrunden for at budgettere med et underskud er, at der er
vedtaget et nyt initiativ med forøgelse af udgifter til PR. Derudover stiger lønudgiften lidt, fordi der
er ansat en barselsvikar for en medarbejder på barselsorlov.
Ingen ønskede at tage ordet. Repræsentantskabet tog budgetorienteringen til efterretning.

9. Indkomne forslag
Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag.

10. Fastsættelse af kontingent for 2014
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.
11. Valg af formand for to år
Dirigenten indledte dette punkt med at oplyse, at bestyrelsen havde besluttet at forlænge fristen
for anmeldelse af kandidater til formandsposten, fordi der på et tidspunkt efter anmeldelsesfristens
udløb blev meldt forfald fra den indtil da eneste opstillede kandidat.
Dirigenten kunne ud fra en formålsfortolkning af vedtægten tilslutte sig den ændrede tidsfrist, idet
det overordnede formål med såvel formål som forening var, at denne skulle drives, og at dette
kræver en formand.
Herefter konstaterede dirigenten, at kun en kandidat, næstformand i DANSKE ÆLDRERÅD, Bent
Aa. Rasmussen, var opstillet som kandidat til formandsposten indenfor den forlængede tidsfrist.
Bent Aa. Rasmussen fik ordet til en kort præsentation af sig selv, og hvilke tanker han havde gjort
sig om udviklingen af DANSKE ÆLDRERÅD, hvis han blev valgt. Pressemeddelelsen, som blandt
andet uddyber dette, kan læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, www.danskeaeldreraad.dk, hvortil der henvises.
Bent Aa. Rasmussen blev herefter enstemmigt valgt til formand og hyldet med stående applaus.
12. Valg af revisor
Repræsentantskabet fulgte bestyrelsens indstilling om genvalg af Revisionsinstituttet,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab v/ statsautoriseret revisor Torben Aasberg. Genvalget af
revisor var enstemmigt.
13. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer og præsentation af den nyvalgte bestyrelse
Kirsten Feld inviterede den afgående bestyrelse op på scenen. Formanden holdt en takketale, der
var henvendt til hver enkelt for dennes indsats i bestyrelsen.
Kirsten Feld bad derefter den nye bestyrelses medlemmer om at indtage scenen til en
præsentationsrunde.

Side 3 af 4

Herefter takkede Bent Aa. Rasmussen Kirsten Feld for hendes store indsats i DANSKE
ÆLDRERÅD. I talen lagde han vægt på, at Kirsten Feld har udfyldt formandsrollen med ildhu,
engagement og stærk vilje, og gennemført den med ordentlighed og mildhed.
14. Eventuelt
Et ældrerådsmedlem, som ikke genopstiller til det kommende valg, takkede for mange gode
stunder og minder både i eget ældreråd og i DANSKE ÆLDRERÅD. Den eneste fortrydelse
var beslutningen om at nedlægge klageråd, som havde været en god kilde til viden om
ældres vilkår.
Et ældrerådsmedlem videregav gode erfaringer med succesfuld fundraising i sin egen
kommune, og opfordrer den nye bestyrelse til at gøre ligeså.
Formand Jørgen Fischer fra Pensionisternes Samvirke takkede for samarbejdet med
Kirsten Feld og invitationen til at deltage på mødet. I sit indlæg lykønskede han blandt andet
DANSKE ÆLDRERÅD med at være blevet optaget på Finansloven.
ÆldreSagens repræsentant, bestyrelsesmedlem Tove Jørvang takkede ligeledes Kirsten
Feld for samarbejdet og ønskede Bent Aa. Rasmussen tillykke med formandsposten. Hun
ser frem til et godt samarbejde med såvel formanden som den nye bestyrelse.
LO Faglige Seniorers forretningsfører Bjarne Salomonsen oplyste, at organisationen
arbejder for en stor stemmedeltagelse til de kommende ældrerådsvalg. Det var hans
opfattelse, at økonomien i Danmark er bedre end sit rygte, og derfor er det udelukkende et
spørgsmål om vilje til velfærd og ikke om råd til velfærd.
Herefter afsluttede dirigenten mødet, og takkede forsamlingen for god ro og orden.
Kirsten Feld tog herefter ordet for at takke dirigenten for hans mødeledelse.

For referat, sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD, d. 6. juni 2012

Svend-Erik Hermansen
Dirigent

Dorthe Neergaard
Referent
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