Referat for bestyrelsesmøde i
DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt
Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle

Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt
Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen og
orienterede om DANSKE ÆLDRERÅDs organisation, opgaver og bestyrelsens hidtidige arbejde.
Herefter præsentation af bestyrelsesmedlemmer. Præsentationen tog udgangspunkt i følgende
spørgsmål:
Baggrund for at gå ind i DANSKE ÆLDRERÅDS bestyrelse samt forventninger til arbejdet
Hvad kan jeg bidrage med? - herunder: Hvad brænder jeg for i forhold til ældrepolitik og
ældrerådsarbejde?

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Sager til behandling
2.1 Valg af næstformand, jævnfør vedtægtens § 7 – valghandlingen blev ledet af formanden.
Beslutning: Formanden foreslog genvalg af Jens Erik Madsen. Jens Erik Madsen blev genvalgt
og takkede for valget.
2.2. Valg af yderligere tre forretningsudvalgsmedlemmer, jævnfør vedtægtens § 7 –
valghandlingen blev ledet af formanden.
Beslutning: Fem kandidater blev foreslået: John Dybdal, Bent Aage Rasmussen, Kirsten
Christensen, Niels Kjøller og Jørgen Tved.
Følgende blev valgt: John Dybdal, Bent Aage Rasmussen og Kirsten Christensen.
2.3. Drøftelse og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen – hidtidig godkendt
forretningsorden vedhæftet
Beslutning: Formanden foreslog følgende ændringer:
Tilføjelse punkt 1: ”Det godkendte referat lægges på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside - dog
ikke lukkede punkter”.
Tilføjelse punkt 2: ”Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et konstituerende
møde indkaldes den personlige stedfortræder”.
Tilføjelse punkt 3: ”Begæring om overførsel af en sag til lukket dagsorden sker under punktet:
Godkendelse af dagsorden”.
Forretningsordenen blev godkendt med ovenstående ændringer.
2.4. Efterårets temadage
Beslutning: Efterårets temadage udbydes mindst 5 steder i landet og søges afholdt i ugerne 39 til
41. Tema: Kvalitetsstandarder.

2.5. Ad hoc-udvalg om vedtægtsændringer
Beslutning: Vedtægtsudvalget arbejder videre med uændret sammensætning. På baggrund af
bestyrelsens drøftelse blev det besluttet, at ad hoc-udvalget udarbejder materiale til forelæggelse
på forretningsudvalgsmøde og efterfølgende på bestyrelsesseminar. John Dybdal opfordrede
bestyrelsen til at sende overvejelser vedrørende vedtægtsændringer pr. mail.
2.6. Fastsættelse af bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet d. 14. maj 2012
samt af konstituerende bestyrelsesmøde efter dette.
Indstilling: Forslag til mødeplan:
d. 31. maj 2011 - Vejle
d. 23. og 24. august 2011 – sted fastsættes efterfølgende af sekretariatet
d. 9. november 2011 - Vejle
d. 25. januar 2012 - Vejle
d. 28. marts 2012 – Vejle
d. 30. maj 2012 – Vejle, konstituerende møde
Beslutning: Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

3. Økonomi
3.1. Kort orientering om økonomi ved sekretariatsleder Marianne Lundsgaard – herunder
bank, aftaler, projekt og kontingent

4. Øvrige sager
4.1. Orientering fra formanden om repræsentationer, følgegrupper og bestyrelsens
arbejdsgrundlag
ÆldreForum: Kirsten Feld udpeget af Socialministeren.
Bestyrelsens arbejdsgrundlag: Bestyrelsen har i de foregående år arbejdet i ad hoc-udvalg frem for
i faste udvalg.
Ad hoc-udvalg om plejeboliger v. John Dybdal orienterede om arbejdet. Ad hoc-udvalget gør
arbejdet færdigt, evt. med indstilling om forslag til folketingspolitikere.
Forslag om ad hoc-udvalg, der undersøger modeller som erstatning for nedlagte klageråd.
Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af et sådant udvalg, når sekretariatet i forvejen planlægger
en opsamling af erfaringer på området.
Formand Kirsten Feld bad forslagsstiller om at udarbejde kommissorium til drøftelse på næste
bestyrelsesmøde.
4.2. Konference i VingstedCenteret d. 3. november 2011
Indstilling: Der er ingen indstilling fra forretningsudvalget. Sekretariatet har drøftet følgende
overordnede temaer:
A:Borger og bruger af social- og sundhedsydelser– hvordan kan der skabes sammenhæng mellem
kommunale og regionale sundheds- og serviceydelser
- Fra rask til ældre medicinsk patient
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Palliativ indsats i hjemmeplejen for ældre borgere
Rehabilitering

B: Fremtidens ældre- og plejeboliger
- Belysning af forskellige boformer, lovgivningsgrundlag, m.m.
Følgende temaer har været overordnede for de seneste 6 års afholdte konferencer:
Nyborg Strand 2011: Medborgerskab i et aktivt ældreliv – fra ældrebyrde til ældrestyrke
Vingsted 2010: Sammenhæng i demensindsatsen – nu og i fremtiden
Nyborg Strand 2010: Vi lever længere – hvordan lever vi bedre? Om forebyggelse, træning og
rehabilitering på ældreområdet
Vingsted 2009: Alder ingen hindring – kan kommunal service, sundhedsydelser og frivillig indsats
på ældreområdet gå op i en højere enhed?
Nyborg Strand 2009: Hvem har ansvaret nu, og hvem får det i fremtiden? Vilkår og betingelser for
en god hverdag som ældre borger i kommunen og som bruger af serviceydelser
Vingsted 2008: Ældrerådene helt fremme i skoene – om nærdemokrati, partnerskaber og aktive
ældreråd
Nyborg Strand 2008: Ældre- og plejeboliger til os og vore børn. Mursten er ikke alt – Miljø,
teknologi og menneskelighed
Nyborg Strand 2007: Kvalitet i ældrelivet – hele livet – hvordan sikres kvalitet i den kommunale
indsats?
Nyborg Strand 2006: Sundhed på spil – visioner om sundhed og velfærd for ældre
Nyborg Strand 2005: ”Store Claus og lille Claus” bliver kommunalreformen et moderne eventyr
eller en fremtidsgyser?
Opsummering: Bestyrelsen pegede på tema A. Sekretariatet arbejder videre med planlægningen.
4.3. Kort evaluering af repræsentantskabsmøde og konferencen med fokus på:
- Dirigentens afvikling af repræsentantskabsmødet
- Afvikling af valg
- Sekretariat og hotels afvikling af repræsentantskabsmøde
- Sekretariat og hotels afvikling af konference
- Fagligt niveau på konferencen
- Forslag fra Kurt Rønne – formand for Seniorrådet i Skanderborg.
Kære forening - Forslag til bestyrelsen
Tak for et godt landsmøde, som sædvanligt meget hyggeligt, men som sidste år, vil jeg igen foreslå, at man bytter om på de to dage. I
År spurgte jeg endnu flere end sidste år og jeg fandt ingen, der ikke mente det var en god ide., Det ville så være sådan, at vi kunne
komme hjem senest kl. 1430-1500, det er ærgerligt med de gode indlæg og gruppearbejder man har, vi får simpelthen for lidt ud af det
anden dagen. Det kan vel heller ikke gå jeres klare syn forbi, at mange sad og nikkede. Jeg ved det fra landsmøder i såvel
Fjenrvarmeværkerme, elforsyningen og skatteankenævn, man slutter altid over middagen på anden dagen.
Så lige til slut, dirigenten skal instrueres om, at stoppe al den usaglige snak, der kom frem. Og så ved afstemningen, her sætter man
bestyrelsens forslag til afstemning og hvis det vedtages falder de andre, sådan skal det gøres.
I øvrigt igen ros til et godt arrangement.
Venlig hilsen Kurt Rønne, Seniorådsformand – Skanderborg
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Opsummering: Bestyrelsen drøftede punkterne og var overordnet enige om, at
repræsentantskabsmøde og konference blev godt afviklet. Forslaget om at bytte om på de to dage
(konferencen afvikles dag 1 og repræsentantskabsmødet på dag 2) blev drøftet, men afvist i og
med repræsentantskabsmødet er vigtigst og bør ligge først. Afkortning af konferencen overvejes,
men kan have økonomiske konsekvenser.
4.4. Projekt om forebyggelse af besøgsrestriktioner
Sagen: DANSKE ÆLDRERÅD er af Servicestyrelsen under Socialministeriet inviteret til et møde
om en kommende undersøgelse som supplement til lovreguleringen af kommunernes adgang til at
træffe afgørelser om besøgsrestriktioner. Undersøgelsen skal resultere i nogle initiativer, der kan
forebygge, at konflikter opstår, og styrke kommunernes håndtering af sagerne, hvis de skulle
opstå.
Bestyrelsen drøftede:
Hvad er bestyrelsens erfaringer på området?
Hvad foråsager konflikter?
Hvilke faktorer er i spil, når en konflikt opstår mellem pårørende og plejecentre?
Bestyrelsesmedlemmerne havde ikke mange erfaringer på området – to havde kendskab til
besøgsrestriktioner, hvor pårørende til plejeboligbeboere kommer og går, som det passer dem,
uagtet beboerens ønske.

5. Orientering fra formanden – generel orientering om møder m.v.
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden eller gives mundtlig og indføjes i
referatet
11. maj møde i Ældre Forum.
8. juni åbne en temadag om plejeboliger arrangeret af Eden Alternative i Middelfart.
9. juni DANSKE ÆLDRERÅDs halvårlige møde med kontaktpersoner fra Regionsældrerådene.

6. Orientering fra sekretariatet – generel orientering om møder m.v.
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden eller gives mundtlig og indføjes i
referatet
Hæderspris og genvalg af Kirsten Feld omtalt i mange medier
Sekretariatet er ferielukket i juli
Vejledning om ældreråd, udsendt d. 23. maj, er tilgængelig på hjemmesiden
Sekretariatet har oprettet erfaringsnetværk for ældreråd i de ni frikommuner

7. Orientering fra repræsentationer og følgegrupper
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 10
dage inden bestyrelsesmøde
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8. Orientering fra regionsældreråd ved regionsformænd/kontaktpersoner
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 10 dage inden
bestyrelsesmøde.

Fastsættelse af, hvem der blandt bestyrelsens medlemmer er kontaktpersoner til og fra de 5
regionsældreråd.
Beslutning:
Region Nordjylland, Yrsa Rold Sørensen
Region Midtjylland, John Dybdal
Region Syddanmark, Ove Christiansen
Region Sjælland, Jytte Madsen
Region Hovedstaden, Søren D. Sørensen
Orientering fra region Syddanmark

Fjelstrup den 17. Maj 2011

Vi har ikke holdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Men vi har holdt et møde med ældrerådene i Regionen den 11, april 2011. Hvor
næstformanden Poul Erik Svendsen var og fortælle om regionens Sundhedsudvalg. Der blev givet en status over arbejdet i region, og
der blev orienteret om, at vi havde fået et afslag om at komme med i Region Syddanmarks Sundhedsbrugerråd, efter at Kirsten Feld
havde Henvendt sig til Carl Holst i sagen. Vi har 4 ældre/seniorråd der har meldt sig ud, hvilket vi har beklaget, da det er vigtigt at holde
sammen i en opstartfase. Der blev givet en status over økonomien. Efterfølgende har forretningsudvalget skrevet et brev til
næstformanden i Region Syddanmark om at få taget emnet om et Sundhedsbrugerråd i Regionen op, efter en aftale den 11. april
2011. Med Poul Erik Svendsen. Vi holder vort næste møde i Regionsudvalget torsdag den 26. april 2011.
Ove Christiansen

9. Eventuelt
Bestyrelsen drøftede frikommuner og udfordringsretten.
Det nyvalgte forretningsudvalg aftalte årets møder:
29. juni
11. august
12. oktober
11. januar
7. marts
2. maj

For referat

Lise Sørensen
Ældrepolitisk konsulent
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