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REFERAT af DANSKE ÆLDRERÅDs 

repræsentantskabsmøde d. 24. april 2017  
 
Landsformand Bent Aa. Rasmussen indledte repræsentantskabsmødet ved at byde velkommen til de mere 
end 450 deltagere fra 94 ældre-/seniorråd. Landsformanden bød særligt velkommen til Ove Christiansen 
og Kirsten Feld, der begge er tidligere formænd for DANSKE ÆLDRERÅD, og som har stor andel i at 
skabe det fundament DANSKE ÆLDRERÅD hviler på i dag. Dernæst blev øvrige deltagende gæster budt 
velkommen.  
 
Jørgen Fischer, formand, Danske Seniorer 
John Lagoni, direktør, Danske Seniorer 
Anne Dorthe Prisak, formand, SUFO 
Hanne Vedersø, tidligere næstformand i DANSKE ÆLDRERÅD  
Erik Jensen, hovedbestyrelsesmedlem, Faglige Seniorer 
Ole Ibsen, formand for Faglige Seniorer 

   

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen havde indstillet Marie Louise Knuppert som dirigent, og landsformand Bent Aa. Rasmussen 
spurgte, om forsamlingen havde andre forslag. 
Det var ikke tilfældet, hvorefter Marie Louise Knuppert med applaus blev valgt som dirigent. 
 
 

2. Valg af stemmetællere, referent og formalia 
Dirigenten konstaterede herefter, at mødet var lovligt varslet og indkaldt, jf. vedtægtens § 5, stk. 1. 
Dagsorden var udsendt 3 dage for sent, jf. § 5, stk. 3, men med de korrekte bilag. Forsamlingen blev derfor 
bedt om at tilkendegive, om mødet lovligt kunne afholdes, og dette blev enstemmigt vedtaget.  
 
Herefter konstaterede dirigenten at formalia var på plads, og forsamlingen derfor beslutningsdygtig.  
 
På bestyrelsens forslag blev bestyrelsens medlemmer enstemmigt valgt som stemmetællere, og 
sekretariatet valgt som referent.  
 
Ingen mødedeltagere havde indsigelse eller bemærkning til formalia. 

 
 

3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet   
Dirigenten foreslog, at bestyrelsens forslag til forretningsorden blev vedtaget, men med en ændring i litra 7, 
således at taletiden blev fastsat til max. 3 minutter i stedet for de foreslåede 5 minutter. Forsamlingen 
vedtog forslaget enstemmigt.  
      
 Forslaget til forretningsorden blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
 

4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode 
Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt til medlemmerne før mødet. Landsformanden aflagde en 
mundtlig beretning på mødet.  
Den skriftlige beretning og stikordene til den mundtlige kan læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, 
http://danske-aeldreraad.dk/organisation/repraesentantskab/. 
 
Hovedtræk fra debatten om beretningen: 
 

http://danske-aeldreraad.dk/organisation/repraesentantskab/
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Ønske om en kommunal kulturpolitik for ældre:  
En taler opfordrede bestyrelsen til arbejde for, at alle kommuner udarbejder en kulturpolitik for ældre. 
Politikken skal beskrive tilbud til og for ældre, samt tilgængelighed og transportmuligheder til tilbuddene.  
Landsformanden takkede for opfordringen, som han overlader til den nye bestyrelses overvejelser.  
 
Diskrimination på grund af alder: 
En taler oplyste, at når et nybyggeri ikke opfylder kravene om tilgængelighed, medfører det, at mange 
ældre ikke kan benytte bygningernes funktioner. Dermed diskrimineres ældre borgere. I talerens kommune 
var ældrerådet repræsenteret i et tilgængelighedsudvalg, som bl.a. holder øje med tilgængelighed i 
projekterede nybyggerier. Taleren opfordrede andre ældre-/seniorråd til at arbejde for at oprette og deltage 
i denne type udvalg og opgaver. 
En anden taler udtrykte harme over, at en ny lov medfører, at regionen/hospitalet opkræver kommuner en 
ekstra høj takst for indlæggelse af borgere over 65 år. Taleren fandt dette diskriminerende og alarmerende. 
Bent Aa. Rasmussen var enig med begge talere, og oplyste, at DANSKE ÆLDRERÅD havde protesteret 
skarpt over forhøjelse af taksten både i en pressemeddelelse og i et høringssvar. Han støttede begge 
taleres opfordringer, som han overlod til en ny bestyrelse at følge op på. 
 
DANSKE ÆLDRERÅDs udvikling:  
Taleren mente, at organisationen har udviklet sig positivt i Bent Aa. Rasmussens tid som landsformand. 
Der er sket en professionalisering, og det er vigtigt at udviklingen fortsættes. En anden taler tilføjede, at 
ældrerådene er kommet i fokus, og at det har givet øget indflydelse. 
 
Ældrerådsvalg – krav til kandidater: 
Flere talere gjorde opmærksomme på, at DANSKE ÆLDRERÅD har været med til at professionalisere 
ældrerådsarbejdet, og at nyvalgte medlemmer af ældre-/seniorråd må være indstillet på at dygtiggøre sig 
gennem deltagelse i temadage og konferencer.  
Landsformanden opfordrede ældre-/seniorrådene til at huske talerens gode råd, som han var enig i. 
 
Akutfunktionen i den kommunale hjemmepleje: 
Sundhedsstyrelsen har i år udgivet anbefalinger og krav til fremtidens akutfunktioner, og taleren opfordrede 
ældre-/seniorrådene samt regionsældreråd og medlemmer af PatientInddragelsesUdvalg til være 
opmærksomme på, om der budgetteres tilstrækkelige midler til at opfylde behov og krav, som fremover er 
gældende for kommuner. Taleren oplyste eksempelvis, at nogle kommuner opkræver betaling for 
borgerens transport frem til akutfunktionen, og at dette kan være bekosteligt. 
En anden taler understregede, at det var en skændsel, at borgere var utrygge, når de skulle udskrives til 
hjemmet, og opfordrede til at få tydeliggjort hvem i kommunen, der var ansvarlige for, at der blev taget 
hånd om udskrevne ældre borgere. 
Landsformanden var enig i, at ældre-/seniorråd skulle være på forkant, når akutfunktionen defineres og 
budgetteres i kommunerne og i, at eksemplet med en borgers transportudgifter var helt urimeligt. 
 
Klippekort: 
En taler problematiserede anvendelsen klippekortet og værdighedsmilliarden i kommunerne. Der var 
eksempler på, at klippekortet blev anvendt til at give plejehjemsbeboere et ekstra ugentligt bad, og at 
værdighedsmidler anvendes til uddannelse af personale.   
 
Bent Aa. Rasmussen var enig i, at såvel bestyrelsen som det enkelte ældre-/seniorråd skal være 
opmærksom på, at puljemidler ikke udhules og anvendes uden for deres formål.  
 
Blåt handicapparkeringsskilt ønskes til institutionsbusser: 
En taler opfordrede DANSKE ÆLDRERÅD til at arbejde for en lovændring, som gør det muligt for 
institutionsbusser at benytte handicapparkeringspladserne. 
 
Landsformanden oplyste, at bestyrelsen tidligere havde behandlet et lignende spørgsmål, og havde rettet 
henvendelse til Justitsministeriet. Ministeriet oplyste, at en lovændring ikke kunne anbefales, da hele 
reguleringen af de blå P-skilte og P-pladser er underlagt EU’s fælles regler for handicapparkering. 
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Tak: 
Samtlige talere ønskede at sige tak enten til den afgående landsformand, bestyrelsens indsats eller for en 
indholdsrig beretning. 
 
Dirigenten satte herefter den samlede beretning til afstemning. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

5. Forslag til repræsentantskabets udtalelse 
Landsformand Bent Aa. Rasmussen forelagde det udsendte forslag til udtalelse. Han tilføjede, at 
udtalelsen lå i forlængelse af DANSKE ÆLDRERÅD fokus på omlægningen af tilsynsopgaven fra det faste 
til det risikobaserede tilsyn. DANSKE ÆLDRERÅD har i foråret 2017 gennemført temadage om emnet og 
har udsendt en pressemeddelelse, som kan læses hér http://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-
pressemeddelelser/ 
 
Efter flere repræsentanters forslag om mindre tilpasninger og sproglige ændringer vedtog 
repræsentantskabsmødet en udtalelse, der – ud over bestyrelsens ændringsforslag – tilføjede:  
 ’DANSKE ÆLDRERÅD værdsætter fagligheden og engagementet hos personalet’…, samt  
 ’At der er en faglig, ansvarlig personaledækning hele døgnet.’ 
 
Udtalelsen blev herefter vedtaget med et overvældende flertal. 
 
Udtalelsen er efterfølgende udsendt til pressen og lagt op på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside i 
følgende link:  http://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/ 
 
 

6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 
Resultatopgørelse og balance for år 2016 var udsendt og vedlagt i bilagsmappen. 
Bent Aa. Rasmussen forelagde resultatopgørelsen og årsrapporten 2016 på bestyrelsens vegne. DANSKE 
ÆLDRERÅD kom ud af 2016 med et overskud på 192.776 kr. Der var budgetteret med et underskud, så 
resultatet er meget bedre end forventet, og det skyldes især tre forhold: en værditilskrivning til finansielle 
poster (papirpenge), den gode tilslutning til DANSKE ÆLDRERÅDs konferencer og temadage, samt et 
sparsommeligt sekretariat.  
Regnskabet afspejler, at DANSKE ÆLDRERÅD har to væsentlige indtægtskilder til at drive 
landsorganisation for: Kontingenter og Finanslovsprojektet. 
 
Sekretariatet betjener som fællessekretariat tre andre organisationer: DemensKoordinatorer i Danmark 
(DKDK), DANSK GERONTOLOGISK SELSKAB (DGS), og Foreningen af Forebyggende medarbejdere 
(SUFO). Disse organisationer har i 2016 bidraget til resultatet gennem lønrefusion og husleje.  
 
Ingen ønskede ordet til dette punkt, hvorefter dirigenten satte årsrapporten/regnskabet til afstemning.  
 
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. 
 
 

7. Forslag til en overordnet arbejds-/handleplan for den kommende periode 
Forslaget var vedlagt i bilagssamlingen.  
Landsformanden oplyste, at de fleste af handleplanens områder er fordelt mellem 
bestyrelsesmedlemmerne. På hjemmesiden oplyses hvem der har særligt ansvar for de enkelte områder. 
Bent Aa. Rasmussen tilføjede, at bestyrelsen har foreslået følgende ændringer til handleplanen: 

 At slette et afsnit, fordi opgaven er udført: ’DANSKE ÆLDRERÅD vil arbejde for en styrkelse af 
sekretariatet via en øget finanslovsbevilling. Sekretariatet har behov for sundhedsfaglig ekspertise 
samt for styrkelse af kommunikationsdelen.’  

 At tilføje ’pårørendes vilkår, og en værdig død.’ til sætningen: Sundheds- og socialområdet – 
herunder rehabilitering, forebyggelse af ensomhed, madkultur, demens, forebyggende 
hjemmebesøg, den ældre medicinske patient. 

http://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/
http://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/
http://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/
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Ingen ønskede ordet til debat om arbejds-/handleplan for 2017-18, som herefter blev sat til afstemning: 
 
Handleplanen blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 

 

8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år 
Budget for år 2017 samt budgetoverslag for 2018 og 2019 var udsendt og vedlagt i bilagssamlingen. 
Bent Aa. Rasmussen forelagde budgettet, og oplyste blandt andet, at bestyrelsen forelægger et budget for 
2017 med et underskud på 75.422 kroner, og med et mindre overskud de efterfølgende 2 år. 
 
Ny post på budgettet fra 2017 er Finanslovsprojekt 2 – Sundhed. Projektet skal skabe mere synlighed på 
arbejdet med sundheds- og ældreområdet. Bevillingen er anført som varig, men ministeriet kræver 
løbende både udviklingsplaner, afrapporteringer og opfølgninger på forbrug af midlerne. Bevillingen er 
fortrinsvis givet til lønninger – herunder ansættelse af yderligere to medarbejdere i sekretariatet. Der er 
allerede ansat en sundhedsfaglig konsulent – og efter formandsskiftet ansættes yderligere en 
kommunikationsmedarbejder/journalist.  
 
Repræsentantskabet tog budgetorienteringen til efterretning. 
 
 

9. Indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag. 
 
  

10. Fastsættelse af kontingent for 2018 
Landsformanden oplyste, at bestyrelsen ikke fremsætter forslag om kontingentforhøjelse.  
 
Ingen ønskede ordet. 
 
Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
 
 

11. Valg af Landsformand 
Dirigenten oplyste, at der var to opstillede kandidater til valget, og at hver kandidat have samlet taletid til 
valgtaler på 5 minutter i overensstemmelse med den vedtagne forretningsorden. 
 
Første taler var Mogens Rasmussen fra ældrerådet i Middelfart, som anbefalede Kirsten Nissen fra 
ældrerådet i København til posten. Herefter holdt Kirsten Nissen sin valgtale. 
 
Erik Stagsted fra ældrerådet i Vesthimmerland holdt herefter sin valgtale. 
 
Dirigenten instruerede herefter repræsentantskabet om den skriftlige valgprocedure, jf. vedtægtens § 8. 
Der var mulighed for at afgive 192 i alt stemmer fra repræsentanter og fuldmagter. 
 
Erik Stagsted blev valgt som landsformand med 100 stemmer. Kirsten Nissen opnåede 92 stemmer. Ingen 
ugyldige eller blanke stemmer. 
 

 

12. Valg af revisor 
Bestyrelsen indstillede genvalg af Revisionsinstituttet, revisor Martin Sørensen, statsautoriseret revisor. 
Landsformanden fremlagde forslaget. Ingen ønskede ordet. 
 
Revisor blev enstemmigt genvalgt. 
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13.  Eventuelt  
 

 Anne Dorte Prisak, SUFO (Foreningen af Forebyggende Medarbejdere) takkede for 
samarbejdet med ældre-/seniorrådene ude omkring i kommunerne. En særlig tak til Bent Aa. 
Rasmussen for samarbejdet og for de friske pust til hinandens foreninger. 

 

 Jørgen Fischer, Danske Seniorer takkede ligeledes for det gode samarbejde med 
landsformanden, både i ÆldreForum og under Folkemødet på Bornholm, samt på de fælles 
ældrepolitiske sager som værdighedsmilliarden og kørekortfornyelser. I den forbindelse 
opfordrede Jørgen Fischer til at DANSKE ÆLDRERÅD søgte optagelse som medlem af Rådet 
for Sikker Trafik, hvor der er 48 medlemmer af diverse organisationer.   

 

 Ole Ibsen, Faglige Seniorer takkede for invitationen, og oplyste at organisationen p.t. arbejder 
med at finde kandidater til ældrerådsvalgene.  

 

 Lene Sødring, Odsherred Ældreråd opfordrede til, at flere ældre-/seniorråd blev opmærksom på 
alle de områder, hvor borgere i dag anmodes om at oplyse sit cpr.nr. i det ’offentlige rum’. Hun 
opfordrede til at nægte at oplyse nummeret undtagen i enrum.  

 
Herefter takkede dirigenten, Marie Louise Knuppert, forsamlingen for eksemplarisk opførsel under mødet. 

 
Den afgående landsformand, Bent Aa. Rasmussen, takkede for indlæggene under eventuelt og under 
mødet. Han takkede herefter dirigenten og forsamlingen for et vel gennemført møde. Bent Aa. Rasmussen 
afsluttede mødet med at oplyse, at næste års repræsentantskabsmøde finder sted d. 7. maj 2018.  

---------------------------------------------------------------- 

Læs mødets bilag, udtalelse og mundtlig beretning på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside.  

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

 

 

For referat, sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD, d. 18. maj 2017 

 

 

----------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 

Marie Louise Knuppert      Dorthe Neergaard 

Dirigent        Referent  

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

