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Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd 

Dato: Torsdag d. 15. marts 2018 
Tid: 10.15 – 15.00 
Sted: Middelfart Rådhus  
Referent: Thomas Jensen  
Fraværende: Ingen  
Referatet blev godkendt på mødet med oplæsning af referentens konklusioner efter hvert 
punkt. 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning:  

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt under punkt 5. 

 

2. Sager til behandling 
 

2.0 Repræsentantskabsmøde mandag d. 7. maj 2018 
 
2.1 Ældrerådenes Hæderspris:  

Der er indkommet tre forslag. Forslagene fremlægges for bestyrelsen til beslutning på mødet. De 

udsendes ikke, men udleveres på mødet. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen valgte én blandt de indstillede kandidater, modtageren offentliggøres på 

repræsentantskabsmødet den 8. maj 2018. 

2.2 Handleplan:  

Indstilling: Formandsskabet indstiller, at Handleplanen opdateres med årstal og fremlægges for 

repræsentantskabet til beslutning. Hvis bestyrelsens forslag om at afvikle handleplan ikke 

vedtages skal der foreligge en opdateret handleplan til vedtagelse. Endelig procedure afklares med 

dirigenten.  

 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at handleplanen udsendes, som den foreligger. 

 

2.3 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 

Sagen: Bestyrelsen skal beslutte, om den skal stille forslag om at arbejdsplanen, som den er 

nævnt i vedtægten §7, stk. 5. skal udgå af vedtægten 

Alternativt om bestyrelsen skal stille forslag om at arbejdsplanen skal erstattes af dokumentet 

”Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder”. 
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Notat udarbejdet af Marianne Lundsgaard vedhæftet. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at stille forslag om at arbejdsplanen erstattes af dokumentet ”Danske 

Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder” samt at argumentere skriftligt for 

vedtægtsændringerne i det udsendte materiale. 

2.4 Mærkesag underernæring 
Sagen: Bestyrelsen har besluttet, at den nuværende mærkesag minimum løber til 
repræsentantskabsmødet d. 7. maj.  
Indstilling: Formandskabet indstiller, at det fremadrettet er bestyrelsen, der på 
bestyrelsesseminaret fastlægger hvilke mærkesag(er), den vil arbejde med det kommende år. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen vedtog, at den fremover på det første bestyrelsesmøde efter 
repræsentantskabsmødet, drøfter mulige mærkesager og på bestyrelsesseminaret i august 
fastlægger hvilke(n) mærkesag(er), den vil arbejde med det/de kommende år. Proceduren 
påbegyndes på mødet den 28. maj 2018. 
 
2.5 Forretningsorden 
Sagen: Formandsskabet indstiller, at forretningsordenen vedtages som forelagt, dog at taletiden 
på repræsentantskabsmødet sættes til tre minutter.  
 
Beslutning: 
Bestyrelsen vedtog indstillingen og lægger den frem for repræsentantskabet. 
 
2.6 Udtalelse 
Sagen: Formandsskabet har drøftet sagen og har fastslået, at udtalelsen skal være af politisk 
karakter, men at det er for tidligt at lægge sig fast på ordlyd og emne, da meget kan ske inden 
repræsentantskabsmødet. Der vil blive lyttet på formands-/næstformandsmøder efter emner. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede, at udtalelsen fra repræsentantskabsmødet skal have politisk karakter, og 
at formands/næstformandsmøderne vil blive brugt til at lytte efter emner. Emnet fastlægges på 
formandsskabsmødet den 17. april og sendes til bestyrelsen til vedtagelse.  

 
2.7 Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag til repræsentantskabsmødet, (frist for forslag den 26. marts). 
Vordingborg Seniorråd har varslet et forslag vedrørende valg til bestyrelse og 
repræsentantskabsmøder hvert andet år m.m. 
Det varslede forslags indhold fremlægges til drøftelse i bestyrelsen.  
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede, at den vil gøre rede for sin holdning til et evt. forslag fra Vordingborg 
Seniorråd i materialet, der udsendes i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 

 
Orientering fra sekretariatet vedrørende repræsentantskabsmødet 
Sagen: Der er d. 5. februar udsendt indkaldelse til repræsentantskabsmødet. Ikke tilmeldte 

ældreråd får påmindelse kort før tilmeldingsfristen.  

Materiale udsendes elektronisk pr mail senest d. 6. april pr. mail.  
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Formandsskabet har vedtaget, at alt materiale udsendes elektronisk.  

Ældreminister Thyra Frank holder tale til repræsentantskabet kl. 13.30 

Marie Louise Knuppert har givet tilsagn om at være dirigent. Formandskabet holder møde med 

hende d. 17. april.  

Der er udsendt invitationer til beslægtede organisationer, tidligere formænd i Danske Ældreråd 

med flere. som de hidtidige år. Gæster inviteres til repræsentantskabsmøde med efterfølgende 

festmiddag. Hvis gæster ønsker overnatning og deltagelse i den efterfølgende konference er dette 

for egen regning.  

Astrid Kragh, MF, medlem af Folketingets Sundheds- og ældreudvalg har takket ja til at deltage i 

konferencen. Det samme har Christine Swane, direktør i EGV og Per K. Larsen, Landsformand for 

Danske Seniorer.  

Der er pt. tilmeldt 184 til repræsentantskabsmøde + konference, 6 kun til repræsentantskabsmøde 

og 18 kun til konference. 

Sekretariatet undersøger markedet for underholdning og arbejder på at finde en egnet festtaler. 

 

Beretning: Den skriftlige beretning er under udarbejdelse i sekretariatet. Beretning følger tidligere 

års beretninger i omfang og overskrifter. 

Landsformanden er ansvarlig for den mundtlige beretning. 

 

 
2.8 Ældrepolitisk konference d. 8. maj 2018 

Orientering fra sekretariatet:  

Der er pt. godt 200 tilmeldte til konferencen. Der er tilmeldingsfrist den 23. april. 

Sekretariatet håber at bestyrelsesmedlemmer vil være mødeledere i seminarer. 

 

2.9 Henvendelse fra Favrskov Seniorråd om fælles valgdato 
Sagen: Bestyrelsen bedes overveje forslaget fra Favrskov Seniorråd vedrørende en fælles 
valgdato.  
Til overvejelse er, om bestyrelsen ønsker at rette henvendelse til Ældreministernen og bede om en 
lovændring. Sekretariatet har udarbejdet et notat om fordele og ulemper ved fælles valgdato, samt 
om muligheder og risici ved at åbne loven. 
 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at landsformanden på mødet med Ældreministeren fredag den 16/3 og på 

formands-næstformandsmøderne i uge 14+15 lodder stemningen for at arbejde for en fælles 

valgdato samme dag som kommunal-og regionsvalg. 

 

2.10 Henvendelse fra Formand for Brøndby Seniorråd om 2 bestyrelsesforhold 

Sagen:  

a) Formanden ønsker at dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder gøres tilgængelige for 

formænd og næstformænd inden møderne 

b) Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at indhente synspunkter/give feed-back vdr. ”tunge 

emner”. 

Henvendelsen er sendt via bestyrelsesmedlem Inge Jacobsen. Bestyrelsen besluttede på 

bestyrelsesmødet den 23. august 2017, at dagsordenen til bestyrelsesmøder er et internt 

arbejdsredskab, der udelukkende udsendes til bestyrelsesmedlemmer, mens referatet udsendes til 

alle medlemmer og offentliggøres på Danske Ældreråds hjemmeside. 
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Beslutning: 

Bestyrelsen har den 23. august 2017 vedtaget, at bestyrelsens dagsordener er et internt 

arbejdsredskab, og derfor ikke bliver offentliggjort. Bestyrelsesmedlemmerne er bindeleddet til de 

enkelte ældreråd i valgkredsen og vurderer derfor selv behovet for kontakt. Sekretariatet svarer 

formanden for Brøndby Seniorråd. Bestyrelsen præciserede, at henvendelse til bestyrelsen skal 

komme fra ældrerådet ved formanden og ikke fra enkeltpersoner.   

 

3 Økonomi 
3.1 Godkendelse og underskrift af Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2017 

Revision foretaget den 9. februar 2018.  
Årsrapport udviser et overskud på kr. 610.089, hvilket er en større afvigelse ift. budget. 
Afvigelsen skyldes især tre ting: 
Færre udgifter til medarbejderlønninger end budgetteret, større indtægter end budgetteret på 
temadage og konferencer, større indtægter på finansielle poster (kursgevinst) end budgetteret. 
Årsregnskab og protokollat fremlægges til bestyrelsens underskrift  
 
Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2017. 
Bestyrelsen besluttede at resultatopgørelse med noter og balance tilsendes medlemmerne. 

 
3.2 Godkendelse af Budget 2018 og efterfølgende år 
Endeligt budget for 2018 og følgende år forelægges for bestyrelsen til godkendelse.  
 
Beslutning:  
Budgettet for 2018 og efterfølgende år blev godkendt. 
 

3.3 Orientering om finanslovsbevilling 

Sekretariatet har medio februar modtaget tilsagnsskrivelse fra Sundhedsministeriet på de to 

finanslovsbevillinger. Tilsagnsskrivelse med udbetalingsblanket er tilbagesendt underskrevet af 

revisor. Sekretariatsleder og bogholder har udarbejdet og indsendt budget for 2018 for begge 

bevillinger til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Godkendelse afventes. 

Der skal udarbejdes udviklingsplaner for brug af midlerne, samt afrapporteres halvårligt. 

4. Øvrige sager 

 

4.1 Politiske sager til drøftelse 

Har bestyrelsen øvrige sager? 

 

Bestyrelsen havde ingen sager 

 

4.2 Økonomiske sager til drøftelse 

Har bestyrelsen øvrige sager? 

  

Marianne Lundsgaard ønskede følgende afklaret vedr. formands/næstformandsmøder. 

Bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage, også selvom de ikke er formænd eller 

næstformænd.  
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Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at det er de lokale ældreråd, der betaler for deltagelsen, Danske Ældreråd 

refunderer hverken deltagergebyr eller kørsel. 

 

4.3 Organisatoriske sager til drøftelse 

      Har bestyrelsen øvrige sager?  

 

Bestyrelsen havde ingen sager 

 

5. Orientering fra repræsentationer mv. 
5.1 Folkebevægelsen mod Ensomhed. V. Inge Jacobsen. Inge Jacobsen oplyste, at der er møde 

næste gang den 5. april. 
 

5.2 Forum for underernæring. V. Kirsten Nissen. Der var møde sidst i januar, og der er lige 
kommet årsplan og kommissorium, man vil holde et eller to møder om året, hvor man inviterer. 
Der er nedsat en styregruppe, der sørger for, at årshjulet med temaerne kommer ud. Kirsten 
Nissen sender dette ud til bestyrelsen. Forummet arbejder med screening af underernæring og 
hvordan, man derefter med resultatet af en screening. Mange organisationer er medlem af 
forummet, sekretariatet er i Landbrug & Fødevarer. 
  

5.3 Forum for ældre- og socialtandpleje V. Inger Zander. Intet nyt, næste møde afholdes 22/5. 
 

5.4 Orientering fra regionsældrerådene v. observatør Anker Andersen. Der er nu konstitueret i 
regionsældrerådene i alle regioner. De første møder er holdt, andre er planlagt. Næste møde i 
Region Sjælland forsøg med e-konsultation i sundhedscentre. I Region Midtjylland er der møde 
sidst i april, diabetes og KOL, møde med regionen, prøver at få en læge og en politiker med. 

 
5.5 IT-møde v. Carl-Aksel Kragh: møde i Herning, bla Danske Seniorer, DSG, DAE, KL, Danske         

fysioterapeuter. Projektet handler om mere liv i de gamles hverdag, teknologi til hverdagsbrug.   
Man afprøver anvendelsen af livsorienteret teknologi. Oplevelsesmedarbejdere fra kommuner 
fortalte om det. Der er et seminar 31 maj i Give, møde 16. maj i Aarhus. Carl-Aksel fortsætter 
som Danske Ældreråds repræsentant. 

 

 

6. Orientering fra formand/formandsskabet 
Formanden har deltaget med indlæg som formand for Danske Ældreråd i ældrekonference på 

Skovsgaard  aktivitets- og idrætscenter med 200 deltagere fra Brønderslev kommune i samarbejde 

med 3F. 

Formanden deltager som inviteret gæst ved Danske Regioners generalforsamling d. 22. marts. 

Ældreministeren har bedt om et kaffe-møde med Danske Ældreråd. Mødet blev afholdt fredag d. 

16. marts. Landsformand og sekretariatsleder deltog.  

7. Orientering fra sekretariatet  
Danske Ældreråd er i følgegruppen for udmøntning af Demenshandlingsplanen.  

Der er afholdt møde d. 7. marts Marianne Lundsgaard repræsenterede Danske Ældreråd. 
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Danske Ældreråd har deltaget i det årlige dialogmøde for brugerorganisationer i 

Sundhedsstyrelsen d. 21. februar. ML deltog. 

 

Danske Ældreråd har været repræsenteret i følgegruppen for forenkling og regler og 

dokumentation i Sundhedsministeriet. ML har repræsenteret Danske Ældreråd. Arbejdet er 

afsluttet. 

 

Danske Ældreråd er inviteret med i følgegruppen for Plejehjemsportalen. Lisbeth Grøndahl 

repræsenterer Danske Ældreråd. 

 

Første møde i Det Nationale Råd – Videnscenter for værdig ældrepleje afholdtes d. 6. marts. 

ML repræsenterede Danske Ældreråd ved personlig invitation. 

 

ML deltager som inviteret gæst ved Danske Regioners generalforsamling d. 22. marts  

 

Temadagene for nyvalgte medlemmer af ældreråd blev afviklet i uge 9 og 10. Der har været rigtig 

god tilslutning til alle møder. Landsformand Erik Stagsted og næstformand Mogens Rasmussen, 

samt Dorthe Neergaard varetog temadagene. 

 

Formands- og næstformandsmøder for ældreråd gennemføres i uge 14 og 15. Landsformand Erik 

Stagsted og Thomas Jensen varetager møderne. 

 

Temadagene i uge 39+40 har arbejdstitlen: ”Kommunale kvalitetsstandarder”. 

 

Den ældrepolitiske konference i Vingstedcentret den 15. november har arbejdstitlen: ”Det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen”. 

  

Nyhedsbrev blev udsendt i nyt format ultimo februar. Nyhedsbreve og nyhedsmails 

sammensmeltes til et nyt produkt, der udsendes 10 – 12 gange årligt. 

 

Charlotte Broe er fortsat fuldtidssygemeldt. 

 

Marianne Lundsgaard orienterede under punkt 7 om den nye persondataforordning, der træder i 

kraft pr. 25. maj og som også gælder for Danske Ældreråd og de øvrige organisationer i 

Fællessekretariatet. Der skal udarbejdes procedure for dataopbevaring og retningslinjer, indgås 

aftaler med bl.a. IT-leverandør m.fl. for at leve op til forordningen. Det er ikke umiddelbart 

gennemskueligt, hvor meget ekstraarbejde det kræver at leve op til forordningen. Der kommer 

vejledninger, som sekretariatet tager udgangspunkt i. 

  

Øvrige organisationer i Fællessekretariatet orienteres og varsles om en ekstra regning på timer 

grundet arbejdet med den nye persondataforordning. 

 

8. Eventuelt  
Marianne Lundsgaard orienterede om resultatet af bestyrelsens evaluering af Finanslovsprojektet 

Ældrerådsrådgivning.  
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Bestyrelsen udtrykte ros til hjemmeside og nyt nyhedsbrev 

 

 

 

 


