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Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd  

Dato: tirsdag den 20. august 2019 kl. 12:45 – 15:30 

 

Fra bestyrelsens deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Per Toft Mouritsen, Carl 

Aksel Kragh Sørensen, Tommy Petersen, Evy H. Nielsen, Flemming Tejmers, Steen-Kristian Eriksen, 

Flemming Eilstrup, Finn Kamper-Jørgensen og Anker Andersen (regionældrerådenes observatør). 

Fra sekretariatet deltog: ældrepolitisk konsulent Lisbeth Grøndahl, seniorkonsulent Marianne Lundsgaard, 

kommunikationskonsulent Morten Larsen og sekretariatschef Trine Toftgaard Lund 

Afbud: Ingen 

Referent: Morten Larsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Sager til behandling  

2.1 Forretningsorden for bestyrelsen 2019-2021 

Sagen: Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet i maj 2019 forretningsorden for bestyrelsen 2019-

2021, jf. vedtægtens § 11, stk. 4. Der var på baggrund af drøftelsen udarbejdet et udkast til revideret 

forretningsorden for 2019-2021, som der skulle tages stilling til. 

Beslutning: Den reviderede forretningsorden for 2019-2021 blev godkendt med en præcisering i punkt 5 

om tegning og repræsentation, der henviser til Danske Ældreråds vedtægt. Præciseringen er: ”Danske 

Ældreråd tegnes af formanden og en næstformand i fællesskab, jf. vedtægtens § 13”. 

 

2.2 Beslutninger i forhold til drøftelser på bestyrelsesseminar   

2.2.1: Formål og mærkesager  

Sagen: Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesseminaret den 19.-20. august formål og mærkesager for 

Danske Ældreråd.   

Her blev det drøftet: Hvad bestyrelsen finder afgørende for at levere på Danske Ældreråds revidere 

formål - Om der fremadrettet skal være et visions-missions papir for Danske Ældreråd - Hvilke 

mærkesager bestyrelsen vil foreslå og fremlægge på formands/næstformandsmøderne - Om 

bestyrelsen vil lægge op til en afskaffelse af holdningspapiret ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle 

ældrepolitiske områder”.   

Beslutning: Der var enighed om, at Danske Ældreråds mærkesager skal afspejle de problemer og 

løsninger, som opleves lokalt i ældrerådene. Bestyrelsen blev enige om et oplæg om mærkesager,  
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som skal drøftes med ældrerådene på de 5 formands/næstformandsmøder i august til september 

2019. Der skal på baggrund af drøftelserne med ældrerådene udarbejdes et revideret oplæg.  

De foreløbige overskrifter for de mærkesager, der skal drøftes ved 

formands/næstformandsmøderne er: 

 Vi vil sikre kernevelfærden 

 Vi vil styrke rehabilitering og genoptræning 

 Vi vil sikre en akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling 

 Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre 

Bestyrelsen tager endelig stilling til mærkesagerne på bestyrelsesmødet i november 2019.   

Der var enighed om, at Danske Ældreråds mission-vision papir fra 2015 samt holdningspapiret ikke 

skal fastholdes i deres nuværende form. Bestyrelsen ønsker i stedet at udarbejde en arbejdsplan for 

bestyrelsen, som bl.a. betoner vigtigheden af fortsat at arbejde for at fastholde og udvide 

finansieringen af Danske Ældreråd. Udkast til arbejdsplan for bestyrelsen skal behandles på 

bestyrelsesmødet i november 2019.  

Der var enighed om, at Danske Ældreråd nu skal afprøve, om der kan opnås politisk opbakning til at 

ændre lovgivningen om ældreråd, så det bliver et krav, at valg til ældreråd afholdes som 

fremmødevalg samme dato som valg til kommunalbestyrelsen. Danske Ældreråds 

medlemsundersøgelse fra juni 2019 viser, at vi er nået et stykke ad frivillighedens vej, men vi skal 

have alle kommuner med, og derfor er der behov for en lovændring. 

 

2.2.2: Kommunikationspolitik  

Sagen: Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesseminaret den 19.-20. august udkast til 

kommunikationspolitik for Danske Ældreråd, der er et internt arbejdsredskab.   

Beslutning: Kommunikationspolitikken blev vedtaget med de justeringer, der blev foreslået på 

bestyrelsesseminaret.  

Hertil blev det besluttet, at kommunikationspolitikken kort skal præsenteres på 

formands/næstformandsmøderne i august/september.  

 

3. Økonomi   

3.1 Halvårsregnskab 2019  

Sagen: På mødet blev præsenteret Danske Ældreråds halvårsregnskab 2019, som der skulle tages stilling 

til. 

Beslutning:  Halvårsregnskabet blev godkendt. 



 

Side 3 af 5 
 

 

Orientering   

Der er indgået ny samarbejdsaftale mellem Danske Ældreråd og SUFO for perioden juni 2019 – maj 2021.  

Samarbejdsaftalen blev taget til efterretning af bestyrelsen 

 

4. Sager til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde  

Bestyrelsen drøftede sager til behandling på det kommende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen havde følgende forslag til sager, der skal behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde i 

november.  

 Drøftelse af resultatet af kommuneøkonomiaftalen 2020 samt regeringens forslag til finanslov for 

2020.  

 Drøftelse af revideret oplæg til mærkesager på baggrund af formands-næstformandsmøderne. 

 Drøftelse af arbejdsplan for bestyrelsen  

 Drøftelse af rekrutteringsudfordringer i ældreplejen.  

Desuden afventes et oplæg fra Steen-Kristian Eriksen til yderligere dagsordenspunkt om samarbejde med 

andre ældrepolitiske organisationer  

 

5. Øvrige sager   

5.1 Samarbejde mellem Danske Ældreråd og regionsældrerådene – punkt sat på af Anker Andersen.   

Sagen: Anker Andersen havde på vegne af de fem regionsældrerådsformænd fremsendt et papir med 

deres betragtninger og ønsker vedr. samarbejdet mellem Danske Ældreråd og regionsældrerådene. 

Anker Andersen ønskede på den baggrund en intern drøftelse i bestyrelsen.  

Drøftelse: Bestyrelsen drøftede det fremlagte papir, men papiret fandt ikke genklang og er derfor lagt til 

side. Der er aftalt møde mellem Danske Ældreråd og regionsældrerådenes formænd i januar 2020 jf. 

punkt 5.2.  

 

5.2 Møde med regionsældrerådene   

Sagen: Det har hidtil været praksis, at bestyrelsen mødes en gang årligt med formændene for 

regionsældrerådene med henblik på at drøfte samarbejde og dagsordener.  

Drøftelse: Det blev drøftet om bestyrelsen ønskede, at dette møde skal ligge i forlængelse af 

bestyrelsesmødet den 12. november 2019, og om bestyrelsen havde forslag til punkter, der skal drøftes 

på mødet.  

Beslutning. Det blev besluttet at udskyde mødet til januar 2020, fordi der skal være tid til drøftelsen, og 

der allerede er en fyldt dagsorden til bestyrelsesmødet i november.  



 

Side 4 af 5 
 

 

5.3 Status på sundhedsaftalerne for 2019-2023 - punkt sat på af Finn Kamper-Jørgensen og Anker 

Andersen.   

Sagen: Alle regioner har senest 1. juli 2019 skullet indsende sundhedsaftalen for regionen, dens 

kommuner og almen lægepraksis til Sundhedsstyrelsens godkendelse.   

På mødet gav Anker Andersen og Finn Kamper-Jørgensen en kortfattet vurdering af, om indsatsen for 

den ældre del af befolkningen er indskrevet med tilstrækkelig tyngde i aftalerne, bl.a. baseret på 

erfaringsudveksling mellem regionsældrerådenes formænd.  

Anker Andersen og Finn Kamper-Jørgensen ønskede på den baggrund en foreløbig og principiel drøftelse 

i bestyrelsen af, hvorledes ældreråd lokalt, regionalt og nationalt fremover skal forholde sig til aftaler og 

sundhedsplanlægning.  

Drøftelse: Der var enighed om, at sundhedsaftalerne indeholder nogle meget overordnede 

målsætninger og ikke peger på, hvilke værktøjer der skal til for at komme i mål. Det var enighed om, at 

det er vigtigt, at ældrerådene fortsat følger arbejdet med sundhedsaftalerne, herunder de kommende 

underaftaler, og det blev foreslået, at Danske Ældreråd i et kommende nyhedsbrev giver en status for 

arbejdet og opfordrer ældrerådene til at følge med i arbejdet.  

 

6. Orientering fra formandskabet   

Mogens Rasmussen orienterede om:  

 Deltog i Folkemødet på Bornholm juni 2019  

 Møde med Ergoterapeutforeningen den 9. august 2019  

 Deltog i KL’s dialogmøde den 15. august 2019  

 Er inviteret med til DKDKs årskursus den 11. september 2019  

 Deltager på formands-/næstformandsmøder 27. august til 24. september 2019  

 Deltager i Danske Seniorers kongres den 2. oktober 2019 

 Mødes med Ældre Sagen den 3. oktober 2019  

 Invitation til regionsældrerådsmøde, Region Syddanmark den 22. oktober 2019   

 Deltager i Faglige Seniorers Kongres den 23. oktober 2019 (anden dagen) 

Kirsten Nissen orienterede om: 

 Deltog i KL’s dialogmøde den 15. august 2019  

 Deltager i Seniorakademi på Rude Strand Højskole den 14. september 2019  

 Deltager i Faglige Seniorers Kongres den 22. oktober 2019 (første dagen) 

      Inger Møller Nielsen orienterede om: 

 Deltog i Folkemødet på Bornholm juni 2019  

 Deltager i Seniorakademi på Rude Strand Højskole den 14. september 2019 
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7. Orientering fra regionsældreråd og repræsentationer  

Carl Aksel Kragh Sørensen orienterede om:  

 Deltog i seminar i VEGA-netværket i maj 2019, hvor der blandt andet var oplæg om 

oplevelsesmedarbejdere på plejehjem, hudsult, virtual reality-oplevelser for ældre, om at gøre 

naturen til sin arbejdsplads og om musik for livet.  

Anker Andersen orienterede om: 

 Regionsældrerådet Midtjylland har møde den 26. august 2019 

 Regionsældrerådet Sjælland afholder den 18. september 2019 temadag om det nære 

sundhedsvæsen i Region Sjælland  

 Regionsældrerådet Syddanmark har møde den 22. oktober 2019 

 

8. Orientering fra sekretariatet   

Trine Toftgaard Lund orienterede om:  

Mødeaktivitet og repræsentation:  

 Forum for Ældre- og Socialtandpleje den 21. maj 2019  

 Følgegruppe for demenshandlingsplanen den 4. juni 2019  

 Følgegruppe for handlingsplanen for den ældre medicinske patient den 6. juni 2019  

 Møde med Ergoterapeutforeningen den 9. august 2019 

 Referencegruppemøde om fagligt oplæg til national handlingsplan for det gode ældreliv   

 Møde med Sundhedsstyrelsen den 14. august 2019  

 KL’s dialogmøde om det gode ældreliv den 15. august 2019  

 Møde med DSR den 28. august 2019 

 Faglige Seniorers Kongres den 22. oktober 2019  

 Kursusaktiviteter:  

 Formands-/næstformandsmøder 27. august til 24. september 2019  

 Temadage 30. september til 10. oktober 2019  

 Konference i Vingsted Centret den 26. november 2019  

 

9. Eventuelt 

Der var en drøftelse af, om Danske Ældreråd fremadrettet skal deltage på Marielyst Højskoles årlige 

seniorfestival. Flemming Tejmers undersøger, om det er lokalt eller nationalt arrangement, inden der tages 

en endelig beslutning. 

 

 


