
   

 

  

 
Referat af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde d. 29. april 2019  
 
Konstitueret formand Mogens Rasmussen indledte repræsentantskabsmødet ved at byde velkommen til de 

mere end 500 deltagere fra 94 ældre-/seniorråd.  

Formanden bød desuden følgende gæster velkommen:  

 

 Preben Staun, nyvalgt landsformand i Ældre Sagen 

 Ole Ibsen, landsformand i Faglige Seniorer  

 Per K. Larsen, formand i Danske Seniorer 

 Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer 

 Anne Dorthe Prisak, formand i landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende 

hjemmebesøg.  

  Bent Rasmussen og Kirsten Feld, begge tidligere formænd for Danske Ældreråd  

 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Marie Louise Knuppert som dirigent, og konstitueret formand Mogens Rasmussen 

spurgte, om forsamlingen havde andre forslag. 

Det var ikke tilfældet, hvorefter Marie Louise Knuppert med applaus blev valgt som dirigent. 
 

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet og indkaldt, og at formalia i øvrigt var på plads. 

194 ud af 201 mulige stemmeberettigede repræsentanter var tilstede. 
 

 

2. Valg af stemmetællere og referent 

Afgående medlemmer fra bestyrelsen og udvalgte fra salen blev valgt som stemmetællere: 

 

 Erik Mitens 

 Bent Aage Rasmussen  

 Joan Jensen 

 Jørgen Larsen 

 Jørgen Linnemann 

 Inger Zander Andersen 

 
 Sekretariatet blev valgt som referent. 

 

 

3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet   

Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev godkendt. 

 

Dirigenten henviste til bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 6 under punkt 9 i dagsordenen. 

Forslaget giver taleret til deltagere uden stemmeret. Dirigenten spurgte repræsentantskabet om opbakning 

til, at forslaget skulle gælde fra og med dette repræsentantskabsmøde. 

 

Repræsentantskabet bakkede op om den beslutning. 

 

 



   

 

4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode 

Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt. Mogens Rasmussen aflagde mundtlig beretning på mødet.  

 

Skriftlig og mundtlig beretning kan læses på  

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

 

Hovedtræk fra debatten om beretningen: 

 

Klippekort til plejehjemsbeboere 

En taler synes, det er for svært at finde ud af, hvordan midler bliver brugt i kommunerne, når de fordeles via 

bloktilskud. I vedkommendes kommune er der ikke længere tilbud til plejehjemsbeboere om klippekort. Han 

henstillede til dirigenten, at repræsentantskabet ved håndsoprækning tilkendegav, hvor mange kommuner 

der havde videreført klippekortsordning fra 2018 til 2019. Håndsoprækningen viste, at en del af 

kommunerne har videreført ordningen. 

 

Kommunernes økonomi 

En taler opfordrede Danske Ældreråds bestyrelse til at arbejde videre med øremærkning og større 

gennemsigtighed om tilskud på ældreområdet, som fordeles til kommunerne. Ældrenøglen bør anvendes, 

når midlerne skal fordeles. 

 

En anden taler mente, at kommunerne er alt for bundne af aftaler indgået med Finansministeriet og KL, 

hvilket gør det vanskeligt at praktisere kommunalt selvstyre. I stedet for bøder til kommuner for 

overskridelse af budgetloftet skal kommunerne have lov til at bruge de penge, de har samlet ind i kassen.  

 

Mogens Rasmussen henviste til, at kommunernes økonomiske situation og behovet for flere midler til 

ældreområdet netop er omdrejningspunktet i den udtalelse, som bestyrelsen ønsker repræsentantskabets 

opbakning til.  

 

Økonomisk pressede ældreråd 

Fire ud af de 98 ældreråd var ikke tilstede på repræsentantskabsmøde. En taler henviste til seniorrådet i 

Høje-Taastrups vanskelige økonomiske situation og foreslog, at hvis baggrunden for ældrerådenes fravær 

skyldtes økonomiske nedskæringer, skulle repræsentantskabet udforme en solidaritetserklæring til 

borgmesteren i pågældende kommune for at bakke op om ældrerådet. Mogens Rasmussen redegjorde for, 

hvordan Danske Ældreråd havde forholdt sig i forhold til seniorrådet i Høje-Taastrup. 

 

Synlighed 

Flere talere ønskede, at Danske Ældreråds arbejde er mere synligt i medierne. En foreslog, at bestyrelsen 

nedsætter et medieudvalg til at arbejde videre med problematikken. Mogens Rasmussen takkede for 

forslaget, som det er op til den nye bestyrelse at tage stilling til. 

 

Digital kommunikation 

En taler problematiserede udbredelsen af den digitale kommunikation. 20% af ældre borgere er undtaget 

fra Digital Post. Taleren mener, at samfundet skal respektere, at der er ældre mennesker, som ikke ønsker 

digital kommunikation. Mogens Rasmussen henviste til, at bestyrelsen for nyligt har skrevet til 

sundhedsministeren og udtrykt bekymring for planerne om at digitalisere sundhedskortet, og hvordan det 

stiller de 20% ikke digitale borgere. 

 

Egenbetaling på kommunale akutpladser 

En taler bifaldt Danske Ældreråds arbejde for at afskaffe egenbetalingen på kommunale akutpladser – et 

arbejde der lykkedes. Hun opfordrede Danske Ældreråd til fortsat at være opmærksom på området, da hun 

ikke mener, alle kommuner har forstået de nye regler på området, og betalingen derfor ikke er afskaffet alle 

steder endnu. Mogens Rasmussen svarede, at implementeringen af de nye regler er en oplagt sag for det 

enkelte ældreråd at tage op lokalt. 

 

Formands afgang i utide 

En taler stillede spørgsmålstegn ved bestyrelsens håndtering af den tidligere formands afgang. 

Mogens Rasmussen svarede, at Erik Stagsteds afgang kom som en overraskelse, bestyrelsen har taget 

sagen alvorligt og taget skarpt afstand fra de anonyme henvendelser, Erik Stagsted har modtaget. 

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


   

 
 

Ældre etniske minoriteter  

En taler italesatte en bekymring for ældre borgere med en anden etnisk baggrund end dansk - hvordan kan 

vi sikre, at de omfattes af sundhedssystemet? Og at plejehjem er klar til at modtage dem? 

 

Pårørendes udgifter  

En taler fandt store afstande til sygehus, og at det koster penge for pårørende at opholde sig på 

patienthotellet problematisk. Han gav et eksempel på, at pårørende måtte tage lån i huset for at være hos 

alvorligt syge ældre familiemedlemmer i forbindelse med en indlæggelse.  

 

Ros til den mundtlige beretning 

Flere talere roste formandens indholdsrige og visionære beretning. 

 

Mogens Rasmussen takkede for alle kommentarerne – de vil indgå i den nye bestyrelses arbejde. 

Dirigenten satte herefter den samlede beretning til afstemning. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus. 

 
 

5. Eventuelt forslag til udtalelse 

Næstformand Kirsten Nissen fremlagde det af bestyrelsen udsendte forslag til udtalelse med overskriften: 

”Grænsen er nået for forringelser”. Udtalelsen stiller skarpt på de serviceforringelser, som ældrerådene har 

oplevet i kommunerne de seneste år. Serviceforringelser, som betyder, at de svageste ældre ikke har 

mulighed for at leve et værdigt og anstændigt liv. I udtalelsen opfordres kommunerne til at bruge 

demografiregulerede budgetter, og Folketinget opfordres til at afsætte de nødvendige midler til 

kommunerne.  

 

Efter udtalelsen blev sendt ud pr. mail til medlemmerne d. 24. april, sendte Horsens Ældreråd følgende 

forslag til ændringer: 

 

 Ordet “ kommunerne” skiftes ud med “ flere kommuner” i første og i sidste linje 

 Efter ordet serviceforringelser tilføjes “ indenfor ældreområdet” i første linje  
 

Da ændringerne er præciseringer af indholdet, besluttede bestyrelsen at indarbejde ændringerne i den på 

repræsentantskabsmødet fremlagte udtalelse. 

 

Ændringerne til udtalelsen blev vedtaget af repræsentantskabet. 

Herefter blev den samlede udtalelse med ændringer sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.  

 

Udtalelsen er efterfølgende sendt til pressen og lagt på Danske Ældreråds hjemmeside:   

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/05/Udtalelse-vedtaget-af-

repr%C3%A6sentantskabet-290419.pdf 

 

  

6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 

Resultatopgørelse og balance for 2018 var udsendt til medlemmerne før mødet. 
 

Mogens Rasmussen forelagde årsrapporten på bestyrelsens vegne. 

Danske Ældreråd kommer ud af 2018 med et underskud på kr. 35.000, som er et lidt bedre resultat end 

budgetteret. Der har været et stort kurstab på Danske Ældreråds formue, men det tab er indhentet igen i 

april 2019.  
 

En taler henviste til, at hele årsrapporten burde lægges frem for repræsentantskabet. Sekretariatschef 

Trine Toftgaard Lund henviste til, at alle deltagere har haft mulighed for at rekvirere den fulde årsrapport i 

sekretariatet.  

 

Årsrapporten blev godkendt.  

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/05/Udtalelse-vedtaget-af-repr%C3%A6sentantskabet-290419.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/05/Udtalelse-vedtaget-af-repr%C3%A6sentantskabet-290419.pdf


   

 

7. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til dokumentet ”Danske Ældreråds holdning 

til aktuelle ældrepolitiske områder” 

Forslaget var udsendt til medlemmerne. Næstformand Carl Aksel Kragh Sørensen orienterede om 

holdningspapiret. 

 

En taler udtrykte glæde over, at ældreminister Thyra Frank havde trukket sit lovforslag om at fjerne 

kommunernes pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen bl.a. på Danske Ældreråds opfordring. 

Indholdet af tilsynet kan dog forbedres, mente taleren. Forbedringer kan bl.a. fokusere på 1) at inddrage 

pårørende (selvfølgelig med borgers samtykke) 2) hvordan man udvælger respondenter 3) om borgeren er 

realistisk ift. egen formåen 4) ændret funktionsniveau 5) at sikre ældre borgere uden pårørende. 

 

En taler advarede om, at den rehabiliterende tilgang er blevet en spareøvelse i mange kommuner. 
 

En taler opfordrede til, at der i holdningspapirets afsnit om sammenhængende patientforløb for ældre 

medicinske patienter indskrives en opfordring til at genanvende data. 

 

Carl Aksel Kragh Sørensen takkede for kommentarerne, som vil blive drøftet i forbindelse med den nye 

bestyrelses arbejde med holdningspapiret. 

 

Holdningspapiret blev godkendt ved afstemning. 

 

8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år 

Budget for år 2019 samt budgetoverslag for 2020 og 2021 er udsendt. 

 

Mogens Rasmussen fremlagde budget, der udviser underskud i 2019 og underskud de to følgende år. 

Danske Ældreråd er ikke bange for at budgettere med underskud, da organisationen har en formue. Vi skal 

ikke være formuende som organisation, men der skal være midler til uforudsete udgifter. 

 

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 

 

9. Indkomne forslag   

Der var indkommet et forslag fra medlemmer. Derudover stillede bestyrelsen to forslag. 

- Forslag fra Seniorrådet i Fredensborg Kommune om vedtægtsændring af § 3 – Danske Ældreråds 

formål 

- Bestyrelsen i Danske Ældreråd stillede forslag om vedtægtsændring af § 3 – Danske Ældreråds formål 

- Bestyrelsen i Danske Ældreråd stillede forslag om vedtægtsændring af § 6 – stemme og taleret 

  

Medlem af seniorrådet i Fredensborg Kommune, Finn Kamper-Jørgensen, fremlagde deres forslag først, 

derpå fremlagde Kirsten Nissen bestyrelsens forslag på vegne af den øvrige bestyrelse.  

 

I den efterfølgende debat blev argumentet, at Fredensborgs ændringsforslag var det mest visionære. 

Andre mente, at forslaget fra Fredensborg fjerner en central del af formålsbestemmelsen, og at det ville 

være undergravende for organisationens virke. 

 

En taler anfægtede, at bestyrelsen i sit forslag ikke bruger ordet ”seniorråd”, da mange ældreråd kalder sig 

seniorråd. En anden taler var uenig, da han mente, at ordet ”seniorråd” skaber forvirring, og at rådene i 

lovgivningen benævnes ”ældreråd”. 

 

Et overvældende flertal stemte imod Fredensborg forslag til vedtægtsændring af § 3, som blev forkastet. 

 

Et overvældende flertal stemte for bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 3, som blev vedtaget. 

 

Repræsentantskabet stemte enstemmigt for bestyrelsens forslag til § 6.  

 

Dirigenten satte herefter den samlede vedtægt til afstemning.  

 

Vedtægten blev enstemmigt vedtaget. 



   

 

10.  Valg af formand 

Tre kandidater stillede op til formandsposten:  

- Jørn Gettermann, indstillet af Lyngby-Taarbæk Seniorråd 

- Mogens Rasmussen, indstillet af Middelfart Ældreråd 

- Per Boysen, indstillet af Randers Ældreråd 

 

Præsentationsmateriale fra de tre kandidater var på forhånd udsendt til medlemmerne. 

Hver kandidat holdt en kort valgtale, hvorefter salen efter en kort pause havde mulighed for at stille 

spørgsmål til kandidaterne. 

 

Valghandlingen blev gennemført med følgende resultat: 

- Jørn Gettermann 62 stemmer 

- Mogens Rasmussen 77 stemmer 

- Per Boysen  55 stemmer 

- Der var ingen ugyldige eller blanke stemmer 

 

For at opnå valg efter første valghandling skulle kandidaten have flere end 50% af de 194 stemmer.  

Da dette ikke var tilfældet, blev der foretaget et valg mellem de to kandidater med flest stemmer. 

 

Valghandlingen blev gennemført med følgende resultat: 

- Jørn Gettermann 82 stemmer 

- Mogens Rasmussen 112 stemmer 

- Der var ingen ugyldige eller blanke stemmer 

 

Mogens Rasmussen blev valgt som formand for Danske Ældreråd.  

 

 

 

11.  Fastsættelse af kontingent for 2020 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Kontingentstørrelsen udgør i dag 50 øre pr. borger, som er 

fyldt 60 år i den pågældende kommune.  

 

Ingen ønskede ordet. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

12.  Valg af revisor 

Bestyrelsen indstillede Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, revisor Martin Sørensen, statsautoriseret 

revisor. 

 

Ingen ønskede ordet. 

 

Revisor blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

13.  Eventuelt  

En taler spurgte, hvor mange ældreråd, der har været engageret i sagen om fjernelse af fysiske 

køreplaner fra busholdepladserne – en håndsoprækning viste, at flere var engagerede i sagen. 

 

Per Boysen, Randers Ældreråd, takkede alle, der stemte på ham ved formandsvalget. Han gratulerede 

Mogens Rasmussen med valget og lovede fuld opbakning fra Randers Ældreråd. 

 

Jørn Getterman, Lyngby-Taarbæk Seniorråd, gratulerede ligeledes Mogens Rasmussen og takkede ham 

og Per Boysen for kampen ved formandsvalget. 

 

Preben Staun, formand for Ældre Sagen, opfordrede ældrerådene til at arbejde sammen med Ældre 



   

 
Sagen - der er rig mulighed for at understøtte hinanden lokalt. Han gratulerede Mogens Rasmussen med 

valget og ønskede alt det bedste for Danske Ældreråds fremtidige arbejde. 

 

Ole Ibsen, formand for Faglige seniorer, tilsluttede sig repræsentantskabets udtalelse. Derudover 

ønskede han, at Faglige Seniorer og Danske Ældreråd i fremtiden kan samarbejde om valg til ældreråd 

– han mener, at det er en fejl i lovgrundlaget, at kommunerne kan bestemme, hvornår og hvordan 

valgene skal afvikles. Han gratulerede Mogens Rasmussen med valget og ønskede Danske Ældreråd 

held og lykke fremover. 

 

Per K. Larsen, formand for Danske Seniorer, fandt repræsentantskabsmødet inspirerede og mener, der 

er mange sager Danske Seniorer og Danske Ældreråd kan samarbejde om, fx om fælles valgdato for 

ældreråd og kommunalbestyrelser, værdighed i ældreplejen m.v. Han gratulerede Mogens Rasmussen 

med valget. 

 

Anne Dorthe Prisak, formand for Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende 

hjemmebesøg (SUFO), orienterede om, at der netop er vedtaget et nyt lovforsalg om forebyggende 

hjemmebesøg til 70-årige, der lever alene. Hun gratulerede Mogens Rasmussen med valget. 

 

Kirsten Feld, tidl. formand for Danske Ældreråd, gratulerede Mogens Rasmussen med valget og 

forberedte ham på, at der venter en masse udfordrende og inspirerende arbejde forude. Hun synes, det 

havde været en positiv oplevelse at være på repræsentantskabsmødet med en aktiv og engageret 

forsamling. De folkevalgte politikere har brug for ældrerådene, de færreste af dem ved, hvordan det er at 

være ældre borger, da de ikke selv er ældre. Ældrerådsarbejde er ikke kun ældrepleje og sundhed, men 

handler også om, hvordan er det at færdes i kommunen og frivilligt arbejde. 

 

 

Mogens Rasmussen takkede herefter den afgående bestyrelse, og de fire medlemmer, som udtrådte under 

applaus fra salen. 

 

Herefter blev de nyvalgte og genvalgte bestyrelsesmedlemmer kaldt op på scenen.  

Mogens Rasmussen orienterede om, at bestyrelsen samles til det første bestyrelsesmøde d. 14. maj, hvor 

organisationens to næstformænd vælges. 

Mogens Rasmussen orienterede om, at Anker Andersen er blevet genvalgt som regionsældrerådenes 

observatør i bestyrelsen. 

 

Dirigenten, Marie Louise Knuppert, takkede for god ro og orden. 

 

Mogens Rasmussen takkede dirigenten for et velgennemført repræsentantskabsmøde. 

  

 

******************************************************************************* 

 

 

Læs mødets bilag, udtalelse og mundtlig beretning på Danske Ældreråds hjemmeside, 

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

  

 

 

 

 

For referat, sekretariatet i Danske Ældreråd, d. 8. maj 2019  

 

 

  

Marie Louise Knuppert     Lise Sørensen  

Dirigent       Referent 

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

