Referat af
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 9. maj 2022
Formand Inger Møller Nielsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet 2022. Forud for det formelle
program holdt social- og ældreminister Astrid Krag tale for forsamlingen, hvor hun bl.a. anerkendte
ældrerådene for deres vigtige indsats.

1. Valg af dirigent
Tim Lund-Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtigt. Der var 194 stemmeberettigede repræsentanter tilstede i salen - heraf var der
2, der bar fuldmagt.

2. Valg af stemmetællere og referent
Chris Sørensen, Marie Jørgensen, Hanne Illum, Lissi Gyldendahl, Erik Bertelsen og John Christiansen blev valgt
som stemmetællere.
Lise Sørensen og Anja Bihl-Nielsen fra sekretariatet blev valgt som referenter.

3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev godkendt.

4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2021/2022 var udsendt. Formand Inger Møller Nielsen aflagde mundtlig
beretning.
Skriftlig og mundtlig beretning kan læses her.
Efter formandens mundtlige beretning var der debat – hovedtrækkene var:
Ældrerådsvalg på samme tid som kommunalvalg
En taler fortalte, at der i hans egen kommune er velvilje i forhold til at flytte valg til seniorrådet til samme
tidspunkt som kommunalvalg, men at det er en udfordring, at det ikke er muligt at forlænge seniorrådets
nuværende valgperiode. Formand Inger Møller Nielsen svarede, at ministeriets svar ved en tidligere
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forespørgsel har været, at valgperioden ikke kan forlænges ud over de fire år, men at Danske Ældreråd er villige
til at tage kontakt til ministeriet og spørge til det igen.
Stigende energipriser
Formand Inger Møller Nielsen kommenterede en talers indlæg vedrørende pensionisters økonomiske knibe i
forbindelse med de stigende energipriser. Hun henviste til tidligere korrespondance om sagen og sagde, at
Danske Ældreråd ikke har tilstrækkelig indsigt eller medarbejdere til at gå ind spørgsmål, som omhandler
pensioner og diverse tilskud mv. - det vil kræve en omprioritering af sekretariatets ressourcer.
Dobbelt indskud ved plejehjemsflytning
En taler opfordrede Danske Ældreråd til at arbejde med en problematik i forhold til flytning af
plejehjemsbeboere til et nyt plejehjem: I sådanne tilfælde bliver beboerne pålagt at indbetale et nyt indskud,
hvilket er urimeligt. Formand Inger Møller Nielsen lovede, at bestyrelsen vil undersøge problematikken
nærmere.
Ældrelov og afbureaukratisering
Der var opbakning til Danske Ældreråds arbejde i forbindelse med den nye ældrelov, men også bekymring for,
om processen kommer til at skabe den nødvendige nytænkning. Herudover udtrykte flere talere, at der skal
sikres sammenhæng mellem ældrelov og sundhedslov, ligesom flere pointerede, at det er nødvendigt at
fokusere på rekruttering, uddannelse og status inden for ældreplejen og det kommunale sundhedsområde,
hvis vi skal skabe bedre betingelser i ældreplejen. Formand Inger Møller Nielsen er positiv i forhold til arbejdet
med ældreloven, men udtrykte enighed i betragtningerne.
Sundhed for ældre
En taler fortalte om arbejdet med at advokere for etablering af hospice, fordi der mangler specialiserede
palliative tilbud – særligt til patienter, der ikke lider af kræft. En anden opfordrede til, at Danske Ældreråd
undersøger og modarbejder eventuel aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet. Inger Møller Nielsen roste
initiativet om etablering af hospice. Hun tilkendegav desuden, at det kan være, der findes et problem med
diskriminering i sundhedsvæsnet, og bestyrelsen vil arbejde videre med det.

5. Forslag til udtalelse
Bestyrelsens forslag til udtalelse blev udsendt en uge inden repræsentantskabsmødet.
Næstformand Flemming Tejmers fremlagde bestyrelsens forslag til udtalelse. I den efterfølgende debat var der
enkelte konkrete ændringsforslag, der blev indarbejdet i udtalelsen:
Det blev vedtaget at indskrive ordet ”kompetence” i udtalelsens linje 9.
Det blev vedtaget at indskrive ”og den måde de inddrager pårørende” i udtalelsens linje 24.
Ydermere blev der fremsat forslag om, at indskrive formulering om aldersdiskrimination i forbindelse med
screeninger i sundhedsvæsenet. Dette forslag var der ikke flertal for.
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Den samlede udtalelse blev vedtaget med et stort flertal.

6. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle
ældrepolitiske områder”
Der udarbejdes ikke sådan et forslag, men bestyrelsen har i dialog med medlemmerne formuleret fire politiske
mærkesager. Næstformand Kirsten Nissen fremlagde disse fire mærkesager på mødet.
To af mærkesagerne er blevet revideret i april som følge af bl.a. regeringens udspil til en sundhedsreform og
lovforslaget om etablering af sundhedsklynger.
Efter næstformandens fremlæggelse fulgte en debat om mærkesagerne.
Én taler gav udtryk for, at hun var glad for forslaget om at skrive de midlertidige pladser ind i sundhedsloven.
Flere andre udtrykte opbakning til at have en mærkesag om boformer og fremhævede, at der også kan
fokuseres på at få skabt en større variation i boformer, boligområder på tværs af generationer, boligernes
klimavenlighed m.v.
Én foreslog at indarbejde problemstilling om aldersgrænser i forbindelse med screeninger i mærkesagen om
sundhed. Kirsten Nissen slog fast, at bestyrelsen vil undersøge problemstillingen om aldersgrænser for
screeninger i sundhedsvæsenet nærmere.

7. Forslag til vedtægtsændring
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægten samt overgangsbestemmelser blev sendt til alle ældreråd den 28.
februar 2022. Bestyrelsens forslag kan læses her.
Formand, Inger Møller Nielsen, fremlagde bestyrelsens overvejelser og begrundelser for ændringer i
vedtægterne og takkede alle, der har bidraget til arbejdet med at udarbejde forslag til vedtægtsændringer.
Dirigenten indledte med at bede repræsentantskabet give bestyrelsen mandat til at foretage
konsekvensrettelser, der ikke er opdaget inden eller under mødet. Eventuelle konsekvensrettelser skal fremgå
af referatet. Dette blev vedtaget.
Herunder følger referat af hver enkelt afstemning om de bestemmelser i vedtægten, som bestyrelsen stillede
forslag om ændring af:
§ 2 Medlemskreds
 Afstemning om ændret nummerering, så § 2 bliver til § 3: vedtaget
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Afstemning om ny § 3, stk. 1: vedtaget

§ 3 Formål
 Afstemning om ny § 2, stk. 1: vedtaget
§ 5 Ordinært repræsentantskabsmøde
Forud for afstemning om forslaget om afholdelse af repræsentantskabsmøde hvert andet år i ulige år, gav flere
talere udtryk for deres holdninger og bekymringer. Nogle talere bakkede op om bestyrelsens forslag med
henvisning til, dels at det vil frigøre ressourcer i sekretariatet, som kan bruges på at skabe mere synlighed om
ældrerådenes arbejde, og dels at bestyrelsen har vist, at de godt kan være i kontakt med baglandet uden årlige
repræsentantskabsmøder. Andre talere ønskede at fastholde, at repræsentantskabet som øverste myndighed
samles årligt og gav udtryk for bekymring over at gå over til at holde repræsentantskabsmøde hvert andet år,
fordi det vil medføre tab af information og dialog.
 Afstemning om § 5, stk. 1: 186 stemte: 2 stemte blankt, 64 stemte imod og 120 stemte ja. Da en
vedtægtsændring skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, blev resultatet
af afstemningen om repræsentantskabsmøde i ulige år forkastet.
 Afstemning om § 5, stk. 2: vedtaget
 Afstemning om § 6, stk. 5: vedtaget
§ 6 Beregning af antal stemmeberettigede repræsentanter
 Afstemning om § 6, stk. 3 og 4: vedtaget.
§ 8 Valg af formand
På baggrund af repræsentantskabets afvisning af forslag om repræsentantskabsmøde hvert andet år blev der
stillet forslag om, at der vælges formand og næstformand forskudt af hinanden, således at valg af formand sker
på det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige år og valg af næstformand sker på det ordinære
repræsentantskabsmøde i lige år.
 Afstemning om § 8, stk. 1: Forslag om forskudt valg af formand og næstformand blev bragt til
afstemning og blev vedtaget. Redaktionelt er ’til hver af posterne’ slettet i § 8, stk. 1, idet formand og
næstformand vælges forskudt, og der derfor kun er valg til en post ad gangen.
 Afstemning om § 8, stk. 4 og 5: vedtaget
§ 7 Repræsentantskabsmøde
På baggrund af repræsentantskabets afvisning af forslag om repræsentantskabsmøde hvert andet år, stillede
bestyrelsen forslag om en konsekvensrettelse af § 7, stk. 1, nr. 6, som i stedet formuleres: ’forelæggelse og
godkendelse af årsrapport (årsregnskab)’. Dirigenten præciserede, at der i § 7, stk. 1, nr. 9 og nyt nr. 10
henvises til § 8.
 Afstemning om § 7, stk. 1: vedtaget med ændret formulering af nr. 6 og med en henvisning til § 8 i nr. 9
og nyt nr. 10.
 Afstemning om § 7, stk. 2-4 og 6: vedtaget. Dirigenten oplyste, at der i § 7, stk. 3 rettelig skal henvises
til § 15 i stedet for § 16.
§ 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere
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Afstemning om ændret nummerering, så § 9 bliver til § 10: vedtaget
Afstemning om ny § 10, stk. 3: vedtaget. Dirigenten konstaterede, at formuleringen i ny § 10, stk. 3 om
’Valgene udskrives og afvikles af sekretariatet’ er overflødig og slettes, da den også fremgår af ny § 10,
stk. 8.
På baggrund af repræsentantskabets afvisning af forslag om repræsentantskabsmøde hvert andet år
konsekvensrettes ny § 10, stk. 4, som i stedet formuleres: ’Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder ved
første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet’.
 Afstemning om ny § 10, stk. 4 og 6: vedtaget
Der blev stillet forslag om ændring af ordlyden i ny § 10, stk. 8, således at sekretariatet ’er ansvarlig for’ ændres
til sekretariatet ’forestår’ udskrivelse, afholdelse og bekendtgørelse af valg.
 Afstemning om ny § 10, stk. 8 og 9: vedtaget med formuleringen ’forestår’.
§ 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
 Afstemning om ny § 9, stk. 2 og 3 samt nyt stk. 5: vedtaget
Redaktionelt er der i § 9, stk. 5 tilføjet ’ekstraordinært’, så det præciseres, at der med denne bestemmelse
gives mulighed for afholdelse af virtuelt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
§ 11 Bestyrelsen
 Afstemning om § 11, stk. 1 samt stk. 3-6: vedtaget
Redaktionelt er der tilføjet et ’e’ på tilgængelige i § 11, stk. 6, så det er grammatisk korrekt.
§ 12 Sekretariatet og § 13 Tegningsret
 Afstemning om § 12 og § 13: vedtaget
§ 14 Regnskab og budget
 Afstemning om § 14, stk. 2-4: vedtaget
§ 15 Ændring af vedtægten
 Afstemning om § 15: vedtaget
Overgangsbestemmelser
Dirigenten konstaterede, at de vedtagne ændringer af vedtægten ville træde i kraft efter afslutningen af
repræsentantskabsmødet 9. maj 2022.
Der var afstemning om to overgangsbestemmelser:
 Overgangsbestemmelse om valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere
o Afstemning om overgangsbestemmelsen: vedtaget
 Overgangsbestemmelse om valg af næstformand
o Trine Toftgaard Lund fremlagde forslag til overgangsbestemmelse om valg af næstformand:
’Direkte valg af næstformand sker første gang på repræsentantskabsmødet i 2023 for en etårig
periode. I 2024 vælges næstformand for en toårig periode.’
Som konsekvens heraf fortsætter de nuværende to næstformænd frem til og med
repræsentantskabsmødet 2023.
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Afstemning om overgangsbestemmelse: vedtaget
Ny vedtægt som vedtaget på repræsentantskabsmødet er vedlagt som bilag.

8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra ældrerådene.

9. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
Direktør, Trine Toftgaard Lund fremlagde Årsrapport 2021. Denne kan også kan findes her.
Der var spørgsmål fra deltagerne vedrørende sekretariatets lønudgifter. Trine Toftgaard Lund forklarede, at der
er 7 personer ansat i sekretariatet, men at Danske Ældreråd råder over ca. 4 ½ årsværk.
Årsrapporten blev godkendt.
10. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år
Budget for 2022 samt 2023 kan findes her.
Der var ingen kommentarer til budgettet.

11. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Kontingentet er fra 2022 fastsat til 75 øre pr. borger, som er fyldt 60
år i kommunen, og reguleres fra 2023 med pris- og lønudviklingen.
Bestyrelsen forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

12. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Bestyrelsens forslag vedr. valg af revisor blev vedtaget.

13. Præsentation af nyvalgt bestyrelse
Behandles kun i ulige år.
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14. Valg af formand
Behandles kun i ulige år.

15. Eventuelt
Katrine Lester, Danske Seniorer, og Ole Ibsen, Faglige Seniorer kom med hilsner til repræsentantskabet.

Der er frist for at gøre indsigelse til referatet den 21. juni 2022.

For referat, sekretariatet i Danske Ældreråd, den 7. juni 2022

Tim Lund-Jensen
Dirigent

Anja Bihl-Nielsen
Referent
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Lise Sørensen
Referent

