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Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt  

Dato: onsdag d. 21. maj 2014 
Tid: 10.00 – 15.00 
Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Vi skal være i Mødelokale nr. 1. 
Afbud: Poul Ancher Hansen 
Referent: Marianne Lundsgaard 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 

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

 

2. Sager til behandling 

2. 1. Forslag fra repræsentantskabsmøde  
Sagen: Det er første gang den nuværende bestyrelse har gennemført ovenstående 

 aktivitet. 

Følgende forslag fra medlemmer på repræsentantskabsmødet er listet, som det forventes at 

 der tages handling på. Formandskabet har behandlet forslagene og beder bestyrelsen drøfte 

 følgende: 

Forslag: til nyt navn for alle ældreråd: DANSKE ÆLDRERÅD, (Herlev ældreråd) 

Intentionen er en adskillelse til ÆldreSagen, samt et fælles navn 

Formandskabet: god ide, at man kan benytte DANSKE ÆLDRERÅDs logo og navn lokalt 

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen er åbne overfor brug af DANSKE ÆLDRERÅDs logo 

 og navn af lokale kommunale ældreråd. Bestyrelsen vil ikke søge at skabe et fælles navn eller 

 logo for alle 98 kommuner. 

 

Forslag: om møde mellem udpegede fra patientinddragelsesudvalg fra de 5 regionsældreåd, 

 med deltagelse af DANSKE ÆLDREÅD ved formand Bent Aa. Rasmussen.(Norddjurs 

 ældreråd) 

Formandskabet: god ide – foreslår at mødet planlægges til afholdelse i efteråret, når alle 

 regionsældreråd har udpeget deltagere og det første møde har været afholdt i alle 

 patientinddragelsesudvalg.  

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen bakker op om et møde til efteråret. 

 

 

Forslag: initiativer/pjece der kan støtte op om næste ældrerådsvalg, samt undersøge hvorfor 

 11 ældre- og seniorråd holdt fredsvalg (Norddjurs ældreråd) 

Formandskabet: god ide – der er længe til næste valg, så ingen hast med notat. 

 Undersøgelse af fredsvalg skal gerne ske i efteråret. 

Bestyrelsens beslutning: Det er væsentligt at der op til næste ældrerådsvalg (2017) hildes 

 temadage, samt informeres om nødvendigheden af egentlige valg. Bestyrelsen bakker op om 
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 at sekretariatet udarbejder et notat på baggrund af en mindre undersøgelse blandt de 

 ældreråd der holdt fredsvalg. Notatet vil også være af interesse for Socialministeriets 

 ældrekontor. 

 

Forslag: at DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde for at der indføres ikoner (piktogrammer) på 

 hjemmesider for at sikre tilgængelighed. (fra Carl Eiler Carlsen, Roslev) 

Formandskabet: God ide, tages med til samarbejdet med ÆldreForum, samt sendes til 

 digitaliseringsudvalget. 

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig formandskabets forslag. 

 

Forslag til indføjelse i handleplanen under punkt 2 (om visitation til pleje- og ældreboliger) 

 Gentofte ældreråd). 

Formandskabet: god ide der godt kan indføjes 

Bestyrelsens beslutning: handleplanens punkt 2 ændres for indeværende periode til: Ældre- 

 og plejeboligområdet – herunder visitation og brug af velfærdsteknologi. 

 

Realistiske forbedringer til repræsentantskabsmøde og konference  

Praktiske forbedringer til næste år: kortere kaffepause inden sidste oplæg, kun to 

 hovedoplægsholdere og lidt mere tid i seminarer, dag to i salen også faste pladser, til 

 frokoster også faste pladser med oversigt. Hvis hovedoplægsholder benytter power-point, så 

 med i deltagermappe (den sidste tredjedel i salen kunne ikke se slides). 

Bestyrelsens forslag og beslutninger: Enig i det forelagte og besluttede tillige professionel 

 underholdning til festaftenen. 

 

Udtalelsen fra repræsentantskabsmødet blev bragt i 2 medier steder (herunder i KL), 

 pressemeddelelsen om Hædersprisen blev bragt i 6 forskellige medier. 

 
 

 

2.2. Fastlæggelse af formandskabsmøder resten af året/perioden 
Sagen: bestyrelsen skal fastlægge møder for resten af perioden 

 

Indstilling fra formandskabet – clearet ift frister for repræsentantskabsmøde d. 20. april 

2015: 

Bestyrelsesmøder fastlægges til: 

   Onsdag – torsdag 20. – 21. august – På hotel Nyborg Strand kl. 11 – 15.30 

onsdag d. 22. oktober – Odense 

torsdag d. 15. januar – Odense 

onsdag d. 11. marts – Odense 

Beslutning: Datoer accepteret, tidspunkt fastlægges på mødet i Nyborg. 

 

 

Formandskabsmøder fastlagt til: 

Tirsdag d. 7. oktober - sekretariatet 

Torsdag d.11. december (budgetmøde) – sekretariatet 

Tirsdag d. 24. februar - sekretariatet 

Onsdag d. 8. april – sekretariatet 

Beslutning: formandskabsmødet planlægt til d. 7. oktober er flyttet til d. 9. oktober 
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2.3 Samarbejde med ÆldreForum om spørgeskemaundersøgelse om 

tilgængelighed på offentlige hjemmesider. 

 

Fuldmægtig Liselotte Lundsfryd, ÆldreForum var til stede under dette punkt. 

Sagen: DANSKE ÆLDRERÅD gav i 2013 tilsagn om at være samarbejdspartner på 

ovennævnte projekt. 

Projektet muliggør, at ældreråd kommer i direkte dialog med deres forvaltning ift kommunens 

hjemmesider. Ældrerådsmedlemmer tester nogle af de sider man som ældre borger i en 

kommune kan forventes at få brug for f.eks. ift demens, forebyggende hjemmebesøg, plejehjem, 

hjemmepleje. 

Der vil være et særligt spørgeskema til testning af offentlige hjemmesider vedrørende ansøgning 

om boligstøtte, m.m. Det sikres at skemaet enten skal udfyldes sammen med borgerservice (så 

det ikke afsendes) eller at det kan besvares i en testversion. 

 

Målgruppe for spørgeskemaet er medlemmer af ældreråd, der anses for at være habile brugere 

af internet og dermed at kunne finde informationerne, hvis de er tilgængelige. 

 

Sekretariatsleder og ÆldreForum har holdt flere møder, senest mandag d. 5. maj. Projektet er 

nu klar til første testning og bestyrelsen orienteres om projektet ift, indhold, forventninger og 

tidsplan. 

Bestyrelsen inddrages til testning af spørgeskema på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen får lige 

før/eller efter mødet spørgeskemaet tilsendt. 

 

Tidsramme for samarbejdsprojektet er, at skemaet udsendes til ældreråd ultimo august og at der 

kommer til at ligge en fælles rapport inden årets udgang. 

Medarbejder fra ÆldreForum deltager i dette punkt i mødet. 

Punktet lægges umiddelbart efter frokost. 

 

Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om undersøgelsen og fandt den meget interessant. 

Besvarelsen af spørgeskemaet vil synliggøre ældrerådene ift. borgerservice, samt ift. 

ældreforvaltningen. Ældrerådene får gennem undersøgelsen mulighed for at vise at de er 

borgernes repræsentanter og komme med konstruktive ideer til hvordan det bliver lettere for 

borgerne at finde relevante oplysninger på den kommunale hjemmeside. 

Bestyrelsen gennemgik hele spørgeskemaet og havde mange relevante og gode kommentarer 

som er taget med i det videre arbejde med den endelige udformning af spørgeskemaet. 

 

 
 2.4. Brug af DANSKE ÆLDRERÅDs logo – til regionsældreråd 
 Sagen: Anmodning fra regionsældreråd Midtjylland om at benytte DANSKE 

 ÆLDRERÅDs logo som brevpapirhoved og under logo skrive: regionsældreråd 
 Midtjylland.  

 Beslutning: Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og bad Carl Aksel 

 arbejde videre med et udkast, der lægges frem på førstkommende  bestyrelsesmøde. 
 Bestyrelsen skal drøfte om der skal udarbejdes en manual for brug. 

 
 
 2.5. Temaer som DANSKE ÆLDRERÅD skal have en holdning til 
 Sagen: Punkt udskudt fra sidste bestyrelsesmøde 
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 Bestyrelsen har tidligere besluttet, at den på bestyrelsesseminaret skulle liste og 
 drøfte fem temaer og definere hvad DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til disse er. Det 
 ældrepolitiske fokus på temaer som udlicitering, brugerbetaling, frit valg m.m., samt 
 formandens hyppige kontakt til medier, koblet med at formanden skal i flere debatter på 
 Bornholm, betyder at det vil være vigtigt at drøfte disse holdninger inden 
 bestyrelsesseminaret. Bestyrelsen opfordres til at overveje fem temaer som kan 
 drøftes på dette bestyrelsesmøde, samt på mødet til august. 

 Beslutning: Flere bestyrelsesmedlemmer havde forberedt temaer som de 

 mener DANSKE ÆLDRERÅD  bør have en holdning til.  
 Det blev pointeret, at bestyrelsen også skal overveje konsekvenserne af den 
 holdning som den har. 
Temaerne spændte meget bredt fra 
- rene ældrerådssager (ældrerådenes økonomi, egentlige valg, ældreråds inddragelse i udvalg i 

kommunen, DANSKE ÆLDRERÅD skal bakke op om de ældreråd der ikke får en tilstrækkelig 
økonomi) over  

- samfundsrelaterede sager som velfærdsteknologi, frivillighed, frit valg m.m. over  
- politiske sager som udlicitering, nationale standarder/minimumsstandarder, over – 
- sundhedspolitiske problemstillinger som hjemtagning af borgere fra sygehus, genoptræning, 

rehabilitering og transport som lokal eller regionalløsning. Også 
-  juridiske aspekter var på banen: jura ved flytning på plejehjem, rettigheder for aflastning, m.m. 
Drøftelserne og ideerne var således meget brede og var i højere grad en oplistning af emner 
bestyrelsen gerne ser af DANSKE ÆLDRERÅD beskæftiger sig med end en afklaring af 
bestyrelsens holdning til fem væsentlige temaer. 
Bestyrelsen behandler punktet på det førstkommende møde. Sekretariatet gennemgår de seneste 
års bestyrelsesreferater for DANSKE ÆLDRERÅDs holdninger på 5 overordnede områder. 

 

 

3. Økonomi  

Sagen: Der sendes opkrævning til Københavns ældreråd på 8 måneders medlemskab. Budget forbedres 

med kr. 27.317 

Hvis Frederiksberg ældreråd indmelder sig pr. 1. juli skal de betale kontingent kr. 5. 385 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

4. Øvrige sager 

4.1 Politiske sager til drøftelse 
Har bestyrelsen nogle sager? 

Spørgsmål om, om regler for forebyggende hjemmebesøg er ændret. Nej, der er ikke fremsat lovforslag og 

en evt. lovændring træder formodentlig først i kraft i det sene efterår. 

 

4.2 Økonomiske sager til drøftelse 
Har bestyrelsen nogle sager? 

Intet til drøftelse 

 

4.3 Organisatoriske sager til orientering/drøftelse 
Har bestyrelsen nogle sager? 

Orientering fra Erik Stagsted om at han er booket til mange kommuner efter sit oplæg på DANSKE 

ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference. Senest har Erik meddelt at han har fået en forespørgsel fra KL om 

at sidde i panel på deres ældrekonference til september. 
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4.3 Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen 

Punkt udskudt fra sidste bestyrelsesmøde 

Op til repræsentantskabsmødet og dermed en ny periodes begyndelse ønskes en åben drøftelse af følgende 

punkter: 

 Har arbejdet i bestyrelsen været tilfredsstillende? 

 Har samarbejdet og informationsniveauet mellem Formandskab og bestyrelsen været 

tilfredsstillende? 

 Har samarbejdet og informationsniveauet mellem sekretariat og bestyrelse været 

tilfredsstillende? 

Drøftelse: Der er overvejende tilfredshed med form, indhold og arbejdet 

Der er tilstræbt en åben form med plads til dialog og meningsbrydninger og et fælles 

ansvar. 

Husk: vi skal være omhyggelige med at lytte til hinanden, ikke altid have en 

kommentar/mening hvis vi er enige. Meningsbrydninger er gode til at skabe en 

fællesforståelse og ting skal ikke være handlet af hjemmefra. Vi skal kunne glæde os 

til møderne. 

 

 

5. Orientering fra formanden 

- se seneste referat fra formandskabsmødet ift orienteringer. 

Yderligere orientering 

Formand aftalt møde med Frederiksberg ældreråd til d. 26. maj 

Formanden inviteret som deltager i Teknologirådets seminar ”Hvilken rolle velfærdsteknologi skal have for 

ældre borgere i DanmarK”, d. 20. maj. 

Søger at få Troels Mühlenberg, chefredaktør Fyns Amtsavis til seminaret i Nyborg 

 

6. Orientering fra sekretariatet  

- se seneste referat fra formandskabsmødet ift orienteringer, samt netop udsendt mailservice. 

Yderligere orientering:  

DANSKE ÆLDRERÅD har indstillet til ældrerådene til ”open goverment award 2014”. Et initiativ der har 

digitaliseringsstyrelsen som dansk afsender. 

Temaet for 2014 er ”citizen engagement” (borgerdeltagelse) og initiativet skal være understøttet af staten 

Læs Pjece om OGP’s formål og styregruppe og medlemsstater mv på 

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/leaflet_no.pdf 

eller læs mere på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside (nyhedsbrev) 

Formands- og næstformandsmøder fastlagt til efteråret. Program udsendes juni 

Temadage fastlagt til efteråret – program udsendes juni 

 

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/leaflet_no.pdf
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7. Orientering fra Repræsentationer 

ÆldreForum – Ingen møder siden sidst 

 

De fem regionsældreråd 
Der er sket meget i regionsældrerådene med nye konstitueringer, udpegning af repræsentanter til 

patientinddragelsesudvalgene, planlægning af det kommende års møder m.v. 

De fem kontaktpersoner orienterede og blev af referent opfordret  til at sende nye konstitueringer m.v. til 

web-ansvarlig Lise Sørensen, der vil lægge det på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. 

Lise melder at hun nu kun mangler informationer fra: Region Sjælland ift. formandskab og 

patientinddragelsesudvalg. 

Informationer om regionældreråd ligger under punktet ”om os”, organisation 

 

Følgegrupper – ingen møder siden sidst 

 

 

8. Eventuelt  
ML hilste fra praktikant Biat, der har sidste arbejdsdag i sekretariatet d. 28. maj 

Finansministeriet har nedsat en pensionskommission – punkt på handleplan 2013 

 

For referat 27. maj 2014 

Marianne Lundsgaard 

 

 

Kommende møder i bestyrelsen 

 20. – 21. august – På hotel Nyborg Stran 

 onsdag d. 22. oktober – Odense 

 torsdag d. 15. januar – Odense 

 onsdag d. 11. marts – Odense 

 


