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Referat af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 16. juni 2021 

 

Formand Mogens Rasmussen indledte repræsentantskabsmødet med at byde deltagerne velkomne. Før det 

formelle program holdt social- og ældreminister Astrid Krag en tale med efterfølgende spørgsmål fra salen. 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Erik Bertelsen, formand for ældrerådet i Favrskov Kommune som dirigent, og 
formand Mogens Rasmussen spurgte, om forsamlingen havde andre forslag. 
Det var ikke tilfældet, hvorefter Erik Bertelsen med applaus blev valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og indkaldt, og at formalia i 

øvrigt var på plads, hvorved forsamlingen var beslutningsdygtig. 

177 stemmeberettigede repræsentanter inklusive fuldmagter ud af 207 mulige var tilstede ved mødets 

start. 

Mødet afvikles efter udsendt dagsorden.  

Dirigenten anmodede om to formelle justeringer i forhold til dagsordenen:  

I vedtægten står, at punkt 6 er et beslutningspunkt, men da det nu drejer sig om et dynamisk papir med 

politiske mærkesager, vil punktet være i form af en politisk debat, og der vil ikke være en afstemning. 

Desuden ønskede dirigenten at bytte om på punkt 11 og 12, så revisor blev godkendt før formandsvalget. 

Der var ingen indvendinger fra forsamlingen i forhold til justeringerne. 

 

2. Valg af stemmetællere og referent 

Afgående medlemmer fra bestyrelsen blev valgt som stemmetællere: 

 Per Toft Mouritsen, Skive 

 Tommy Petersen, Esbjerg 

 Steen-Kristian Eriksen, Holbæk 

 Carl Aksel Krag Sørensen, Aarhus 

 

Lise Sørensen fra sekretariatet blev valgt som referent. 

 

3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet   

Bestyrelsens forslag til forretningsorden var udsendt.   

Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev godkendt. 
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4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode 

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019/2020 samt 2020/2021 var udsendt. 

Formand Mogens Rasmussen aflagde mundtlig beretning. 

 
Skriftlig og mundtlig beretning kan læses på  

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

Efter formandens beretning var der livlig debat.  

Herunder hovedtræk fra debatten. 

 

Valgform 

Flere roste Danske Ældreråd for arbejdet med at opnå politisk opbakning til at ændre lovgivningen, så 

valg til ældreråd skal afholdes som fremmødevalg samme dato som valg til kommunalbestyrelsen. En 

taler opfordrede ældrerådene til at være mere proaktive for at få fremmødevalg, f.eks. ved at lave 

beregninger på forskellige valgformer til politikerne – ofte er der ikke den store økonomiske forskel. En 

anden taler foretrak, at ældreråd og kommunalbestyrelse selv vælger valgform, da der kan være 

fordele ved at benytte andre valgformer. 

 

Synlighed 

Flere talere udtrykte ønske om, at Danske Ældreråd er mere synlig i pressen. Mogens Rasmussen 

svarede, at Danske Ældreråd er både anerkendt og respekteret - og gør sin indflydelse gældende bl.a. 

gennem møder med politikere på Christiansborg og repræsentation i mange følge- og arbejdsgrupper i 

ministerier og styrelser. 

 

Akutpladser 

En taler opfordrede Danske Ældreråd til at have mere fokus på akutpladser, særligt da der er en 

kommende national sundhedsaftale på vej. Selvom der er blevet lavet en lovændring, der utvetydigt 

gør det ulovligt at opkræve brugerbetaling på akutpladser, er praksis en anden: Kommunerne forsøger 

at finde smuthuller, pladserne får et andet navn, og der opkræves stadig brugerbetaling, men med 

henvisning til serviceloven i stedet for sundhedsloven. Det er ikke acceptabelt. Mogens Rasmussen 

kvitterede og sagde, at det nære sundhedsvæsen ligger bestyrelsen meget på sinde. 

 

 

5. Forslag til udtalelse 

Bestyrelsens forslag til udtalelse blev udsendt til medlemmerne ca. en uge inden 

repræsentantskabsmødet. 

 

Næstformand Inger Møller fremlagde det af bestyrelsen udsendte forslag til udtalelse med 
overskriften: Ældreråd: Alle kommuner skal have en strategi for boliger til ældre 
 
I den efterfølgende drøftelse var der enkelte konkrete ændringer om inkluderende og demensvenlige 
boliger, som blev indarbejdet i udtalelsen, hvorefter den blev sat til afstemning. 
 
Den samlede udtalelse med ændringer blev enstemmigt vedtaget. 
 

https://danske-aeldreraad.dk/organisation/repraesentantskab/
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Udtalelsen sendes til pressen:   
https://danske-aeldreraad.dk/aeldreraad-alle-kommuner-skal-have-en-strategi-for-boliger-til-aeldre/ 
 

 

  

6. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle 

ældrepolitiske områder” 

Bestyrelsen har i dialog med medlemmerne formuleret fire mærkesager, som var udsendt på forhånd. 

Næstformand Kirsten Nissen fremlagde mærkesagerne: 

 

1) Økonomi til en værdig ældrepleje 

2) Forebyggelse så flere kan få et godt liv 

3) Udbredelse af nye boligformer til ældre 

4) Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og sammenhæng for borgerne 

 

Mærkesagerne er dynamiske og vil løbende blive vurderet af bestyrelsen. 

 

Der var en debat om mærkesagerne. En taler foreslog, at det i mærkesagen om ”Et nært 

sundhedsvæsen med kvalitet og sammenhæng for borgerne” blev tilføjet, at 

flere opgaver og krav til kvaliteten i det nære sundhedsvæsen skal følges af den nødvendige 

finansiering ’og ske uden brugerbetaling for borgerne’. 

 

 

 

7. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport  

Årsrapport 2019 og 2020 var udsendt. 

 

Sekretariatschef Trine Toftgaard Lund fremlagde begge årsrapporter, hvor hun gennemgik 

hovedtallene. 

 

Årsrapport 2019  

Danske Ældreråd gik ud af 2019 med et underskud på kr. 118.000 kr., hvilket ikke var helt så stort som 

budgetteret. Det skyldes dels større gevinst på investeringer, og dels flere deltagere på arrangementer 

end forventet.  

 

En taler bemærkede, at regnskabet kan være mere hensigtsmæssigt stillet op i forhold til indtægter og 

udgifter vedr. arrangementer. 

 

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. 

 

Årsrapport 2020 

Danske Ældreråd fik et uventet stort underskud på kr. 660.000. 

Det skyldes et år præget af restriktioner og deraf medfølgende aflysninger og reducering af 

https://danske-aeldreraad.dk/aeldreraad-alle-kommuner-skal-have-en-strategi-for-boliger-til-aeldre/
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arrangementer. Indtægter fra arrangementer var derfor betydeligt reducerede. Dertil skulle 

organisationen betale et stort annulleringsgebyr, da forårets repræsentantskabsmøde og konference 

blev annulleret med kort varsel. Annulleringsgebyret var kun i mindre grad muligt at få refunderet via 

de statslige kompensationsordninger. Det skyldes, at repræsentantskabsmødet ikke er åbent for 

offentligheden, hvilket er en forudsætning for at kunne søge om støtte.  

Der er gjort en stor indsats for begrænse underskuddet. Bestyrelsesmøderne har været afholdt virtuelt. 

Sekretariatets bemanding er reduceret midlertidigt på grund af faldende aktivitet og faldende 

indtægter.  

Som noget nyt har Danske Ældreråd modtaget en bevilling fra Velux Fonden til et uddannelsestilbud i 

ledelse til ældrerådsformænd. 

Underskuddet i 2020 er finansieret af egenkapitalen, som pr. 31. december er reduceret til 2,8 mio. kr. 

 

Efter et enkelt opklarende spørgsmål, blev årsrapporten sat til afstemning. 

 

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. 

 

 

8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år 

Budget for 2021 samt budgetoverslag for 2022 og 2023 var udsendt. 

 

Trine Toftgaard Lund orienterede om budgetterne. 

 

Budgettet for 2021 er præget af corona-krisen og mange ældrerådsvalg i sidste halvår, derfor er der 

budgetteret med færre indtægter for arrangementer. Udgiftsmæssigt er der budgetteret med 

væsentligt lavere lønudgifter på grund af lavere bemanding på sekretariatet.  

Der er samlet budgetteret med et underskud på kr. 128.000 i 2021. 

 

Det antages i de fremlagte budgetter for 2022 og 2023, at medlemskontingentet er uændret og 

aktivitetsniveauet igen kommer op som før corona-krisen både mht. arrangementer og 

sekretariatsbemanding. Det betyder et forventet underskud i 2022 på kr. 288.000 stigende til et 

underskud på kr. 362.000 i 2023.  

 

 

9. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen stillede forslag om kontingentforhøjelse fra 2022. Bestyrelsen foreslog, at 

medlemskontingentet fra 2022 hæves til 75 øre pr. borger, der er fyldt 60 år, og at der fra 2023 

indføres en pris- og lønregulering af kontingentet. 

Bestyrelsens forslag var udsendt. 

 

Næstformand Inger Møller Nielsen underbyggede bestyrelsens forslag ud fra Danske Ældreråds 

nuværende økonomi, hvor der budgetteres med underskud i de kommende år, medlemmernes visioner 

for organisationens udvikling samt øvrige eventuelle muligheder for finansiering. Medlemskontingentet 

har været uændret siden 2012, og har ikke fulgt med udviklingen i de almindelige driftsomkostninger. 
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Hvis forslaget vedtages, undgår Danske Ældreråd underskud i 2022 og 2023. 

 

Mange talere ønskede ordet. 

Flere fremførte, at det er vigtigt, at Danske Ældreråd har et stærkt fundament, og at de derfor stemmer 

ja til forslaget. 

 

Andre mente, at kontingentstigningen var for stor, og at det hellere skulle være stillet forslag om en 

gradvis stigning på f.eks. 10 øre pr. år i løbet af en årrække. En taler synes, organisationen først skal 

opbruge formuen, før en evt. kontingentstigning kan komme på tale. Inger Møller Nielsen replicerede 

hertil, at det er vigtigt, at formuen er stor nok til, at vi som organisation kan svare enhver sit i tilfælde af 

en betalingsstandsning. 

 

Forslaget blev vedtaget med stort flertal ved skriftlig afstemning (159 stemte for, 14 stemte imod og 1 

stemte blankt).  

 

 

10. Indkomne forslag   

Ældrerådet i Frederiksberg Kommune havde stillet forslag om ansættelse af journalistisk medarbejder. 

Forslaget var udsendt til deltagerne. Formand for Frederiksberg Ældreråd, Claus Kortzau motiverede 

forslaget. En sådan ansættelse skulle konsolidere Danske Ældreråds arbejde og give organisationen 

øget synbarhed.  

Bestyrelsens indstillede forslaget til forkastelse. Beslutninger om ansættelse af medarbejdere i 

sekretariatet tilfalder den daglige ledelse. Danske Ældreråd har allerede en dygtig 

kommunikationskonsulent ansat, og ansættelse af en yderligere medarbejder med journalistisk 

baggrund vil medføre en betydelig merudgift. 

 

Forslaget blev forkastet 

 

Bestyrelsen havde stillet forslag om kommissorium og procesplan for revision af Danske Ældreråds 

vedtægt (udsendt).  

 

Der var enkelte bemærkninger til forslaget. 

 

Forslag om kommissorium og procesplan blev godkendt 

 

Forslag til vedtægtsændringer fra ad hoc udvalg om revision af Danske Ældreråds vedtægt var udsendt 

til drøftelse på repræsentantskabsmødet. Udvalgets overvejelser blev fremlagt af næstformand Inger 

Møller Nielsen og Erik Mitens, formand for Holstebro Ældreråd.   

Ad hoc udvalget understregede, at der vil blive en dialog med ældrerådene om vedtægtens udformning 

frem mod næste repræsentantskabsmøde i 2022.  

En taler opfordrede til, at udvalget gennemgår hele vedtægten og overvejer, om der f.eks. skal være 

repræsentantskabsmøde hvert andet eller fjerde år. Der blev desuden argumenteret for og imod 

henholdsvis rullende valg til bestyrelsen og en forlængelse af formandsperioden. 




