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              Den 25. november 2020 

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd 
 

Tid: Torsdag den 12. november 2020, kl. 10.00-13.00. 

Sted: Videomøde via Teams. 

Fra bestyrelsen 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, Finn Kamper-Jørgensen, Flemming Eilstrup og Anker Andersen. 

Fra sekretariatet deltog: Morten Larsen (referent) og Trine Toftgaard Lund. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Danske ældreråds forventede resultatet 2020  

Der var udarbejdet et estimeret resultat for 2020. 

Det fremgik af det estimerede resultat for 2020, at Danske Ældreråd går ud af året med et 

væsentligt større tab end forventet grundet situationen med Covid-19. Danske Ældreråd 

har opnået en statslig kompensation på ca. 98.000 kr. for den aflyste konference på Hotel 

Nyborg Strand i april 2020, men forventes at få et underskud på mere end 800.000 kr. i 

2020.    

Indstilling: 

Formandskabet indstillede, at der i bestyrelsen er en grundig drøftelse af Danske Ældreråds 

økonomiske situation og handlemuligheder.  

Drøftelse:  

Op til bestyrelsesmødet havde enkelte bestyrelsesmedlemmer på eget initiativ rettet 

henvendelse til deres bagland og forhørt sig om muligheden for, at ældrerådene frivilligt 
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giver et ekstraordinært bidrag til Danske Ældreråd for at begrænse det tab, som 

aflysningen af arrangementer indebærer for organisationen.  

Flere af de adspurgte ældreråd bakkede umiddelbart op om ideen, andre gjorde ikke. Også 

i bestyrelsen var der delte meninger.  

Blandt andet blev det fremført, at et sådant bidrag kun vil være et lille plaster på såret i 

forhold de økonomiske udfordringer, som Danske Ældreråd står overfor, og at der er behov 

for mere langsigtede løsninger – blandt andet i form af en kontingentforhøjelse og 

afsøgning af andre mulige indtægtskilder.  

Samtidig blev det fremført, at nogle ældreråd ikke vil have mulighed for at give et sådant 

ekstraordinært bidrag, fordi de ikke har budgetteret med det. 

Blandt de bestyrelsesmedlemmer, som bakkede op om ideen, blev det blandt andet 

fremført, at mange ældreråd på grund af aflyste arrangementer har uforbrugte midler, og 

et bidrag skal være frivillig og kun for dem, der har mulighed for det. Desuden skal det 

være skal tydeligt, at et bidrag skal gå til håndtering af den særlige situation, som Covid-19 

har medført.   

Beslutning: Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. Der skal ikke udsendes en 

opfordring til ældrerådene om at yde et ekstraordinært bidrag til Danske Ældreråd i 2020, 

men i stedet arbejdes på at finde mere langsigtede løsninger i forhold til økonomien.  

2.2 Videreudvikling af Danske Ældreråds angementer  

På bestyrelsesseminaret i august 2020 blev det drøftet, hvordan Danske Ældreråd kan 

fastholde og udvikle støtten til ældrerådene. Der blev foreslået nye typer af 

arrangementer, herunder mere faglige temamøder med fokus på mærkesagerne, 

tilbagevendende kursustilbud til formænd og næstformænd, 2-dages konference m.v. Det 

blev besluttet, at der skulle foretages en vurdering af økonomi og ressourcetræk ved såvel 

eksisterende som nye typer af arrangementer.  

Der var til det aktuelle bestyrelsesmøde udarbejdet en vurdering af økonomi og 

ressourcetræk ved de forskellige arrangementstyper. 

Indstilling: 

Formandskabet indstillede, at der fremadrettet vil være større variation i den type af 

arrangementer, som Danske Ældreråd udbyder: 

 Heldags temadage fastholdes 

 Der introduceres nye halvdags faglige fokusmøder, som er mere målrettet en 

specifik faglig problemstilling. 



Side 3 af 10 
 

 Forsøg med udbud af webinarer 

 Landsdækkende konferencer med et aktuelt politisk emne fastholdes 

 Kursustilbud til formænd og -næstformænd om ledelse af ældrerådsarbejdet 

søges fortsat udbudt (fx hvert andet år). Der tages kontakt til VeluxFonden 

herom. 

 På sigt kan der introduceres 2-dags konferencer, hvis det besluttes, at der 

fremadrettet kun skal være repræsentantskabsmøde hvert 2. år.  

Det er ikke tanken, at der skal være flere arrangementer, men at der skal være en øget 

variation i typen af arrangementer. 

Formandskabet indstillede desuden, at der i højere grad fremadrettet arbejdes med 

flerårsplaner for afvikling af arrangementer i Danske Ældreråd, som kan give ældrerådene 

et overblik over, hvilket indhold (helt overordnet) de kan forvente at blive præsenteret for 

på Danske Ældreråds arrangementer. Der er stor usikkerhed om muligheden for afvikling i 

2021, og derfor kan en sådan flerårsplan med fordel introduceres fra 2022, så de mange 

nye ældreråd, som træder til 1. januar 2022, modtager en flerårsplan.  

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

2.3 Forventninger til Danske Ældreråds arrangementer i 2021  

Situationen med coronavirus har haft store konsekvenser for afvikling af arrangementer i 

Danske Ældreråd i 2020, og det er forventningen, at situationen også vil påvirke afviklingen 

i 2021.  

Det er vigtigt, at der lægges en realistisk plan for 2021. Aflysninger og ændringer af 

arrangementer er ikke alene forbundet med besvær for medlemmerne, men også med et 

betydeligt ressourcetræk i sekretariatet.  

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at en stor del af ældrerådene i efteråret 

2021 vil være travlt optaget af gennemførelsen af ældrerådsvalg. 

Indstilling: 

Formandskabet indstillede følgende plan for arrangementer i 2021:  

 1-2 webinarer (a ca. 100 deltagere), bl.a. om økonomi og demografimodeller, i første 

kvartal 2021. 

 5 formands- og næstformandsmøder (a max 50 deltagere) i ultimo februar – primo 

marts 2021 
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 Repræsentantskabsmøde (minimum 205 repræsentanter) på Nyborg Strand 10. maj 

2021  

 2 faglige fokusmøder (a max 50-100 deltagere) om boliger og boligstrategier, jf. 

politisk mærkesag, i september-oktober 2021  

 Konference om aktuelt ældrepolitisk emne (op til 350 deltagere) i Vingsted 26. 

oktober 2021 

Beslutning:  

Bestyrelsen bakkede op om forsøg med webinarer og så gerne en digital løsning, der giver 

god mulighed for dialog. Der blev dog samtidig gjort opmærksom på, at des mere 

komplicerede digitale løsninger, des større investeringer skal der foretages, og at det er 

mest hensigtsmæssigt, at gøre webinarer så simpelt som muligt til en start. Ud over de 

ovennævnte temaer, blev der foreslået et tema om det nære sundhedsvæsen.  

Bestyrelsen godkendte plan for arrangementer i 2021, og formandsskab og sekretariat 

tager bestyrelsens forslag med i den videre planlægning.  

 

2.4 Forventninger til budget 2021  

Der var udarbejdet et udkast til budget 2021.  

Udkast til budget 2021 var lavet med udgangspunkt i formandskabets indstilling vedr. plan 

for arrangementer i 2021 samt en forventning om væsentlig mindre lønomkostninger i 

2021 sammenlignet med budget 2020.  

 

Indstilling: 

Formandskabet indstillede, at bestyrelsen drøfter forventninger til budget 2021. 

Drøftelse:  

Der var bred enighed om, at der skal arbejdes med at få en bedre økonomi, så sekretariatet 

som minimum kan komme op på samme bemanding som før Covid-19.  

 

2.5 Status for arbejdet i arbejdsgruppe om muligheder for tilvejebringelse af flere midler  

Bestyrelsen besluttede på mødet i august at nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave 

at udarbejde en plan for, hvordan der kan arbejdes på at tilvejebringe flere midler til 

Danske Ældreråd. 
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Arbejdsgruppen har afholdt to møder og udarbejdet et første udkast til plan for, hvordan 

der kan arbejdes på at tilvejebringe flere midler til Danske Ældreråd. 

Arbejdsgruppen vil arbejde videre med planen efter en drøftelse i bestyrelsen.  

Indstilling: 

Formandskabet indstillede, at bestyrelsen drøfter udkast til plan. 

Drøftelse:  

Arbejdsgruppen havde blandt andet følgende forslag til en styrket rådgivning af 

ældrerådene og udvikling af Danske Ældreråd: Etablering af lukket medlemsområde på 

hjemmesiden. Etablering af en konsulentfunktion, som kan rykke ud i de enkelte ældreråd 

og tilbyde sparing og rådgivning inden for nogle nærmere definerede områder. Ressourcer 

til at lave analysearbejde. Styrket rådgivning inden for kommuneøkonomi og jura. Flere 

ressourcer til profilering og kommunikation. Et nyt domicil, der kan fungere som et ansigt 

udadtil. 

Der var enighed om, at der skal prioriteres i ønskerne, og at det er nødvendigt at finde flere 

midler, hvis ønskerne skal kunne indfries. Blandt andet er der behov for, at man kigger på 

en kontingentforhøjelse og på om priserne for arrangementer er tidssvarende. Desuden 

skal det afprøves, om det er muligt at få flere statslige midler til driften, ligesom der skal 

kigges på muligheden for at indgå partnerskab og fundraising.  

Hertil blev det påpeget, at det er vigtigt at få en forventningsafstemning med ældrerådene 

om, hvad der kan lade sig gøre i forhold til de ressourcer (aktuelt 3,5 årsværk), der er i 

sekretariatet.  

Arbejdsgruppen arbejder med afsæt i drøftelserne videre og laver et oplæg med konkrete 

anbefalinger, som bestyrelsen kan tage stilling til på næste bestyrelsesmøde i januar 2021.  

 

2.6 Valg til Danske Ældreråds bestyrelse  

Der skal afholdes valg til Danske Ældreråds bestyrelse i første kvartal 2021. Bestyrelsen tog 

stilling til procedure for bestyrelsesvalget i 2021, herunder tid og sted, forretningsorden og 

tidsplan.   

Det blev foreslået, at bestyrelsesvalget i 2021 afvikles i forbindelse med formands- og 

næstformandsmøderne i februar-marts 2021.  

Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at der således som 

udgangspunkt kun deltager to personer fra hvert ældreråd (formand og næstformand), og 
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at hver stemmeberettiget repræsentant alene kan bære én fuldmagt, jf. vedtægtens § 9, 

stk. 6. Det giver mulighed for maksimalt fire stemmer pr. ældreråd.   

Imidlertid har enkelte ældreråd i dag flere end fire stemmer stemmeberettigede 

repræsentanter – København (10), Aarhus (7), Aalborg (6) og Odense (5). En løsning kan 

være, at disse ældreråd får mulighed for at stille med flere deltagere til selve 

valghandlingen, således at det nødvendige antal stemmeberettigede repræsentanter kan 

være tilstede.  

Der blev foreslået følgende procedure for bestyrelsesvalget i 2021: 

1. Nedsættelse af valgudvalg: Bestyrelsen nedsætter et valgudvalg bestående af 

formandskabet.  

2. Ansvarsfordeling: Bestyrelsen delegerer kompetencen til afvikling af valget til 

valgudvalget og sekretariatet, jf. vedtægtens § 9, stk. 8, for at sikre størst mulig 

ensartethed i forberedelse og afvikling af valgene. Sekretariatet er ansvarlig for 

den praktiske afvikling af valget, herunder varsling, udsendelse af materiale, 

modtagelse af kandidatforslag og gennemførelse på valgdagen.   

3. Kandidater og kandidatur. Hvert ældreråd i valgkredsen kan højest indstille to 

kandidater, én kandidat til bestyrelsen og én kandidat som stedfortræder.  

Kandidatanmeldelsen skal indeholde oplysning om, hvilket ældreråd kandidaten 

kommer fra, hvilken position kandidaten har i rådet, hvilke(t) råd der indstiller 

kandidaten, herunder evt. en begrundelse for rådets indstilling. Derudover har 

kandidaten mulighed for at skrive max 10 linjer om, hvorfor kandidaten stiller 

op til bestyrelsen. Der vedlægges et foto af kandidaten. 

4. Valgstyrerfunktion: Valgstyrerfunktionen varetages af en person fra 

formandskabet eller sekretariatet, dog aldrig en person, der er på valg i 

valgkredsen. 

5. Forretningsorden for valg til bestyrelsen: Bestyrelsen vedtager en 

forretningsorden for valget 2021.  

Som led i evalueringen af seneste bestyrelsesvalg i 2019 blev der foreslået to 

ændringer i forretningsordenen for kommende bestyrelsesvalg, således at 

bestyrelseskandidater får mulighed for at holde en kort valgtale inden 

afstemningen, og således at alle medlemmer fra valgkredsen får mulighed for at 

overvære valghandlingen, og ikke alene de stemmeberettigede.  

De foreslåede ændringer er indarbejdet i udkast til forretningsorden for 

bestyrelsesvalget 2021. 
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6. Tidsplan for valg til bestyrelsen: Bestyrelsen godkender en tidsplan for valget i 

2021.   

Indstilling: 

Formandskabet indstillede:   

 At bestyrelsesvalget 2021 afvikles som decentrale valg i forlængelse af formands- 

og næstformandsmøderne i februar – marts 2021. 

 At ældreråd med flere end fire stemmer (Odense, Aalborg, Aarhus og København) 

får mulighed for at stille med flere deltagere til selve valghandlingen, således at 

det nødvendige antal stemmeberettigede repræsentanter kan være tilstede.    

 At ovenstående procedure for afvikling af bestyrelsesvalget 2021 godkendes. 

 At udkast til forretningsorden for bestyrelsesvalget 2021 godkendes.  

 At udkast til tidsplan for bestyrelsesvalget 2021 godkendes. 

Beslutning: Den foreslåede procedure samt forretningsorden for bestyrelsesvalget 2021 

blev godkendt. Det blev besluttet at rykke fristen for indstilling af kandidater til 

bestyrelsen, så der i højere grad tages hensyn ældreråd, der har haft valg i november 2020 

og først samles i januar 2021. Nyt udkast til tidsplan blev godkendt i en efterfølgende 

skriftlig proces.  

Desuden skal der laves en nødplan for afvikling af bestyrelsesvalg, såfremt Covid-19-

situationen gør det umuligt at afholde valgene som planlagt. 

 

2.7 Repræsentantskabsmøde 2021  

Der er planlagt repræsentantskabsmøde den 10. maj 2021. 

Bestyrelsen har tidligere forud for det aflyste repræsentantskabsmøde i 2020 besluttet at 

stille forslag om 1) kontingentforhøjelse, 2) afholdelse af repræsentantskabsmøde hvert 

andet år samt 3) ændret formulering af punkt 5 i dagsorden for repræsentantskabsmødet. 

Både forslag 2) og 3) forudsætter en ændring af vedtægten. Derudover indsendte en række 

ældreråd i Nordjylland op til det aflyste repræsentantskabsmøde 2020 forslag om direkte 

valg af næstformand i Danske Ældreråd, som ligeledes vil forudsætte en ændring af 

vedtægten. Endelig har bestyrelsen tidligere på året drøftet, om der er behov for revidering 

af vedtægten i lyset af Covid-19-epidemien.   
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Det er således flere vedtægtsændringer i spil. For at undgå lappeløsninger kan det 

overvejes at igangsætte et arbejde med henblik på en mere gennemgribende 

vedtægtsændring.   

Indstilling: 

Formandskabet indstillede: 

 At der igangsættes en proces frem mod 2022 med henblik på en gennemgribende 

ændring af Danske Ældreråds vedtægt. Processen præsenteres ved 

repræsentantskabsmødet i 2021.  

 At bestyrelsen undlader at fremsætte forslag om vedtægtsændringer på det 

kommende repræsentantskabsmøde i 2021. 

Beslutning: Bestyrelsen vil undlade at fremsætte forslag om vedtægtsændringer på 

repræsentantskabsmødet 2021, men fremlægge en proces frem mod 2022 for, hvordan 

der kan foretages en gennemgribende ændring af vedtægten.  

 

3. Økonomi  

Drøftet under punkt 2.1 og 2.4 ovenfor. 

Danske Ældreråd har som følge af situationen med Covid-19 oplevet et markant fald i 

omsætning og opgaver. Der er derfor foretaget nødvendige tilpasninger i bemandingen i 

sekretariatet.  

 

4. Sager til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde  

Der var følgende forslag til punkter: Repræsentantskabsmøde 2021, Danske Ældreråds 

økonomi, Udkast til afrapportering fra arbejdsgruppe om tilvejebringelse af flere midler til 

Danske Ældreråd, Danske Ældreråds mærkesager, Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen om 

muligheden for at etablere et fællesnordisk kontaktforum for ældreråd.  

 

5. Øvrige sager  

5.1 Opfølgning på Ældretopmøde 2020  

Danske Ældreråd deltog i Ældretopmødet 2020 den 30. september til 1. oktober.  
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Forud for topmødet opfordrede Danske Ældreråd alle ældreråd til at indsende bidrag, og 

Danske Ældreråd tog følgende budskaber med på topmødet: https://danske-

aeldreraad.dk/aeldretopmoede-2020-her-er-danske-aeldreraads-anbefalinger/ 

Arrangørerne bag Ældretopmødet har oprettet en idébank, hvor alle frem til 9. december 

2020 kan indsende ideer og forslag til nye løsninger i ældreplejen. Den opfordring er givet 

videre til ældrerådene.  

Derudover er der ingen officielle udmeldinger om, hvordan der følges op på 

Ældretopmødet.   

Drøftelse: Der var enighed om, at Danske Ældreråds budskaber på topmødet skal 

indsendes til idébanken, og at Danske Ældreråd skal opfordre til en fortsat bred dialog om 

de forslag, der kom frem på topmødet og den videre opfølgning. Samtidig blev der udtrykt 

bekymring for, om der vil komme noget konkret ud af topmødet.  

 

6. Orientering fra repræsentationer og regionsældrerådene  

Regionsældrerådet Sjælland har den 15. september afholdt møde på Præhospital Center 

om befordring. På mødet var der blandt andet oplæg af Udvalget for regional sundhed og 

Udvalget for sundhed for alle. 

 

Regionsældrerådet Syddanmark afholdt den 20. oktober møde med besøg af besøg af 

regionsrådsformand Stephanie Lose, der orienterede om KL´s og Danske Regioners 12 

pejlemærker. Overlæge Mohamad Ismail El-Faramawi holdt oplæg om pakkeforløb for 

patienter med gentagne indlæggelser. Desuden orienterede Mogens Rasmussen, formand, 

Danske Ældreråd om ældretopmødet.  

 

På grund af coronasituationen har der ikke været afholdt møder i de tre andre 

regionsældreråd.  

 

Flere regionsældreråd har praksisplan for almen praksis i høring. 

 

 

7. Orientering fra formandskabet  

Mogens Rasmussen har i september deltaget i møde med PIU-medlemmerne og der blev 

orienteret derfra. 

Den 20. oktober deltog Mogens Rasmussen desuden i Regionsældrerådet Syddanmarks 

møde i Fredericia. Se punkt 6. 

 

https://danske-aeldreraad.dk/aeldretopmoede-2020-her-er-danske-aeldreraads-anbefalinger/
https://danske-aeldreraad.dk/aeldretopmoede-2020-her-er-danske-aeldreraads-anbefalinger/


Side 10 af 10 
 

8. Orientering fra sekretariatet  

 Trine Toftgaard Lund har den 30. september og 1. oktober 2020 deltaget i 

Ældretopmødet 2020 (Sundheds- og Ældreministeriet m.fl.). Der er udsendt en 

orientering til bestyrelsen.  

 Lise Sørensen har den 21. oktober 2020 deltaget i møde i netværk om Digital Inklusion 

(Digitaliseringsstyrelsen)  

 Marianne Lundsgaard har den 21. oktober 2020 deltaget i møde i Rådet for værdig 

ældrepleje (Sundhedsstyrelsen). 

 Marianne Lundsgaard har den 22. oktober 2020 holdt oplæg på den franske ambassade 

om fastholdelse af ældres autonomi. 

 Lise Sørensen har den 27.oktober 2020 deltaget i følgegruppemøde om frit valg af 

leverandør af rehabiliteringsforløb (Rambøll). 

 Lise Sørensen har den 5. november 2020 deltaget i dialogmøde om 

forebyggelsesindsatser målrettet borgere, der kan være særligt udsatte ift. COVID-19 

(Sundhedsstyrelsen). 

 Der er gennemført to kursusdage om ledelse af ældrerådsarbejdet den 21. og 23. 

september med COK som undervisere. Danske Ældreråd har fået meget positive 

tilbagemeldinger fra deltagerne, der gerne ser kursusdagene gennemført igen og gerne 

umiddelbart efter ældrerådsvalgene i 2021.  

 Der er gennemført fem temadage den 5.-20. oktober 2020 om ældrerådsvalg og 

erfaringer med corona. Der er gode deltagerevalueringer fra alle fem temadage. 

 

9. Eventuelt  

 

 


