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Godkendt beslutningsreferat  

af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD  

Onsdag d. 6. april 2011 -  i Vejle 

Afbud fra Kirsten Djørup, Erling Høholt, Jytte Madsen. 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

2. Sager til behandling 

2.0 Repræsentantskabsmøde d. 16. maj 2011 

 

2.0.1 Forretningsorden og valgregler 
Sagen: Bestyrelsen har udpeget Jens Erik Madsen og John Dybdal som ansvarlige for udformning 

samt for ”påklædning” af valgansvarlige. Udkast til forretningsorden og valgregler forelægges 

bestyrelsen til beslutning. Bilag er vedhæftet. 

Beslutning:  

Bestyrelsen tiltrådte FU’s indstillinger. 

 

2.0.2 Valgansvarlige 
Sagen: Udpegning af valgansvarlige. Hidtidig praksis har været, at bestyrelsesmedlemmer, der ikke 

er på valg, udpeges til valgansvarlige. 

Indstilling: FU indstiller til bestyrelsen, at hidtidig praksis fastholdes, og at følgende bliver 

valgansvarlige:  

 Region Nordjylland: Gudi Skaaning Skovmose 

 Region Midtjylland: Jens Erik Madsen 

 Region Syddanmark: Aage Meldgaard 

 Region Sjælland: Erling Christensen 

 Region Hovedstaden: Jørgen Tved 

 København (hvis de ønsker afholdt valg på repræsentantskabsmødet) : Kirsten Christensen 

Den af bestyrelsen besluttede ”påklædning” af valgansvarlige lægges i forlængelse af 

bestyrelsesmødet d. 6. april. Bestyrelsesmødet afsluttes kl. 15.00, hvorefter mødet for 

valgansvarlige holdes frem til kl. 16.00. 

Beslutning: 

Bestyrelsen tiltrådte FU’s indstillinger. 

 

2.0. 3 Udtalelse fra repræsentantskabsmødet 
Sagen: Idéer til tema og form for udtalelse drøftes med bestyrelsen. Et ældreråd har ønsket, at 

udtalelsen mailes til deltagere inden repræsentantskabsmødet. 

FU har haft følgende indholdsmæssige drøftelser: 
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 ”at sikre de svage”,  

 sundhedsydelser og brugerbetaling (i og med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder 

holder tale til repræsentantskabet),  

 frivilliges rolle i fremtidens velfærdssamfund (i og med dette er temaet for den efterfølgende 

ældrepolitiske konference). 

Indstilling: FU indstiller, at udtalelsen mailes til tilmeldte ældreråd ca. fem dage inden 

repræsentantskabsmødet, samt at den ligger i deltagermapperne. Bestyrelsen har forinden haft 

udtalelsen til beslutning. Udtalelsen rettes både til Folketing og KL samt Danske Regioner, hvis det 

er relevant. Udtalelsen debatteres på repræsentantskabsmødet sammen med beretningen, men 

sættes til særskilt afstemning. 

Beslutning:  

Bestyrelsen godkendte forretningsudvalgets indstillinger og besluttede, at fokus i udtalelsen er: 

”borgere med behov for offentlige ydelser skal sikres først”. Hvis muligt indarbejdes også de to 

øvrige emner i udtalelsen. Bestyrelsen besluttede, at det skulle være en enig bestyrelse, der stod 

bag udtalelsen. Bestyrelsen godkendte endvidere, at udtalelsen kan få et andet indhold, hvis der op 

til repræsentantskabsmødet opstår en ny situation. 

   

2.0.4 Betaling for repræsentantskabsmøde for bestyrelsesmedlemmer 
Forslag: Bestyrelsesmedlemmer opkræves ikke deltagergebyr (kr. 650) for repræsentantskabs-

mødet. Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at eget ældreråd betaler for transport til og fra 

repræsentantskabsmødet. Medlemmer af bestyrelsen, der er udtrådt af eget ældreråd, får dog 

transport dækket. 

Indstilling: FU indstiller til bestyrelsen, at samme procedure som de seneste år fastholdes.  

Beslutning:  

Bestyrelsen tiltrådte FU’s indstilling. 

 

2.0.5 Ældrerådenes Hæderspris 2011 
Sagen: Der er kommet fire forslag til Ældrerådenes Hæderspris. Tre peger på den samme kandidat, 

et peger på en organisation.  

Beslutning:  

Bestyrelsen vedtog i enighed, hvem modtageren af årets Hæderspris er. Der udsendes 

efterfølgende en pressemeddelelse, som dækker overrækkelsen af prisen. 

 

Orientering om repræsentantskabsmødet: 

- Indkaldelse udsendt elektronisk d. 7. februar 

Ikke tilmeldte ældreråd har fået påmindelse to dage inden tilmeldingsfristens udløb. 

- Der er ved fristens udløb (16. marts) ikke indkommet forslag til repræsentantskabsmødet. 

- Der er udsendt invitationer til gæster. D. 30. marts er i alt 9 gæster tilmeldt.  

- Indholdsfortegnelse til beretning er vedhæftet til bestyrelsens orientering. Beretningen er endnu 

ikke helt klar, men eftersendes til orientering snarest mulig.  

- Forslag til mundtlig beretning modtages på mødet. Mundtlig beretning udarbejdes efterfølgende. 

- Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer og velkomst af nye medlemmer: 

 Samme procedure som sidste år i forhold til afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer i 

 salen. Den nyvalgte bestyrelse præsenteres tillige i salen. Der holdes ikke et kort møde for 

 den nyvalgte bestyrelse, i og med deltagerne formodentligt bor på forskellige hoteller. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte – efter nogle opklarende spørgsmål - FU’s indstillinger. 

Marianne Lundsgaard orienterede om, at der var en vis overlapning mellem de ældreråd, som 

hverken deltager i år eller sidste år. 
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Bestyrelsen bifaldt den nye opstilling af den skriftlige beretning. 

Bestyrelsen fremkom med forslag til indhold i den mundtlige beretning. 

 
Efterfølgende oplysning: Pr. 13. april er tilmeldt 403 stemmeberettigede, 64 ikke stemmeberettigede 

fra 92 ældre- og seniorråd. 

 

2.1 Ældrepolitisk konference d. 17. maj 2011 
Orientering fra sekretariatet: 

Konferencen er lagt på FOKUS-net og på to portaler om frivilligåret (Socialministeriets 

www.frivillighed2011.dk og Frivilligt Forums www.frivilligår2011.dk). Konferencen er omtalt i Center 

for Frivilligt Arbejdes nyhedsbrev, samt i tre numre af Danske Kommuner (KLs nyhedsmagasin). 

Der er d. 30. marts tilmeldt 428 fra 81 ældreråd. 

Folketingets Socialudvalg er inviteret. 

Udstillere - der er d. 30. marts tilmeldt 12 udstillere: DFDS, Din Private Kok, Folkekirkens Nødhjælp, 

Group 4 Security, Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter, Nationalt Videnscenter for Demens, 

Servicestyrelsen, Supermarkedet Intervare, Zealand Care A/S, Kram, SUFO (Landsforeningen for 

ansatte i sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg) og Dansk selskab for Patientsikkerhed. 

Marianne Lundsgaard oplyste, at der stadig kommer tilmeldinger til konferencen, men der kommer 

ikke helt så mange deltagere som sidste år. 

 

2.2 Ad-hocudvalg om revision af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægter 
Udvalget har holdt møde d. 8. februar. Udvalget har udarbejdet referat og dermed foreløbig afsluttet 

sit arbejde. 

Indstilling: FU indstiller, at tidsperspektivet er, at vedtægtsændringer forelægges på 

repræsentantskabsmødet i 2012 med umiddelbar effektuering. Bestyrelsen tager en grundig 

drøftelse af mulige forslag til vedtægtsændringer på det første bestyrelsesmøde efter det 

konstituerende møde tirsdag d. 31. maj. 

Beslutning:  

John Dybdal fremlagde de store linjer fra ad hoc-udvalgets arbejde, og ad hoc-udvalget indstillede at 

overlade eventuelle beslutninger til den kommende bestyrelse. 

I forlængelse af fremlæggelsen drøftede bestyrelsen, at eventuelle nye tiltag i høj grad var 

påkrævede af hensyn til kapaciteten i sekretariatet og DANSKE ÆLDRERÅDs økonomiske situation.  

Derudover drøftede bestyrelsen, om 4-årige valgperioder for bestyrelsesmedlemmer var realistiske. 

Set i lyset af, at ældrerådsmedlemmer også vælges for 4 år til ældrerådsarbejdet, er der ikke i sig 

selv hindringer for 4-årige valgperioder til bestyrelsesarbejdet. Arbejdet med forslag til revision af 

vedtægten fortsætter. 

 

2.3 Godkendte referater fra bestyrelsesmøder til personlige stedfortrædere 
Sagen: Sekretariatet har modtaget en anmodning om, at godkendte referater – nu hvor de er 

offentlige –, tillige sendes til personlige stedfortrædere for bestyrelsens medlemmer. Sekretariatet 

indstiller, at anmodningen efterkommes. 

Indstilling: FU indstiller til bestyrelsen, at referatet sendes til stedfortrædere. 

Beslutning:  

Bestyrelsen tiltrådte FU’s indstillinger. 

 

2.4 Lokal busdrift og nedskæringer – punkt sat på dagsorden af Jørgen Tved 
Sagen: Jørgen Tved redegør for sagen. Der har været drøftelser på Nord-gruppens møde 

desangående. Alle kommuner er ramt af busnedskæringer/busnedlæggelser. 

http://www.frivillighed2011.dk/
http://www.frivilligår2011.dk/
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Indstilling: FU har drøftet punktet og sætter det på til drøftelse i bestyrelsen, inden der f.eks. rettes 

henvendelse til Transportministeriet. 

Beslutning:  

I bestyrelsens drøftelse af sagen stod det klart, at der er tale om en landsdækkende problematik, 

hvor ældre borgere fysisk isoleres fra samfund og sygehuse. Det stod ligeledes klart, at løsninger vil 

være forskellige afhængig af lokale forhold. Hovedproblemet er efter manges opfattelse, at 

kommunerne ikke blev tilstrækkelig økonomisk kompenseret, da ansvaret for busdriften blev lagt ud 

til kommunerne 

Bestyrelsen tilsluttede sig behovet for en henvendelse til Transportministeriet med kopi til KL, og 

Danske Regioner. 

  

 

3. Økonomi 

3.0 Godkendelse af Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2010 fra revisor 
Sagen: Revisor har fremsendt Årsrapport og Revisionsprotokollat. FU har behandlet begge dele. 

Indstilling: FU indstiller, at bestyrelsen godkender Årsrapport og Revisionsprotokollat. 

Dokumenterne underskrives på bestyrelsesmødet. 

Dokumenterne er vedhæftede. 

Beslutning:  

Bestyrelsen godkendte årsrapporten samt revisionsprotokollatet, som de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer underskrev i 2 eksemplarer. 

 

3.1 Budget 2011 og efterfølgende år 
Sagen: Bestyrelsen fik på mødet i januar fremlagt budget for 2011. FU har behandlet udkast til 

revideret budget for 2011, 2012 og 2013. I det reviderede budget er medtaget overførsel fra 

satspuljeprojekt samt aktivering af kr. 200.000 fra regnskab 2008, som er henlagt til år uden 

projekter. De 200.000 kr. kan ikke medtages i driften, da de er en del af resultatet for 2008. 

Budgettal er revideret ift. endelige regnskabstal. Budgettal er udarbejdet med en meget lille margen 

for overskridelser, hvilket – sammen med ovenstående overførsel samt aktivering - nedsætter 

underskud fra anslået knap kr. 800.000 til knap 500.000. Budget vedhæftet.  

Indstilling: FU indstiller, at bestyrelsen godkender budget til forelæggelse på 

repræsentantskabsmødet. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte budget 2011 og efterfølgende år. 

 

Øvrig orientering om økonomi: 

DANSKE ÆLDRERÅD har modtaget afslag på ansøgning til satspuljen under titlen ”pilotprojekter i 

civilsamfundsstrategien”. Der var søgt om et fire-årigt projekt på i alt kr. 2.451.000. 

Marianne Lundsgaard oplyste, at kun meget få ansøgere har fået bevilget midler og heraf ingen 

ældreorganisationer. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

4. Øvrige sager 

4.1 Evaluering af årets arbejde i bestyrelse og forretningsudvalg 
Op til repræsentantskabsmødet og dermed en ny periodes begyndelse ønskes en åben 

drøftelse af følgende punkter. 

 Har arbejdet i bestyrelsen været tilfredsstillende? 
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 Har samarbejdet og informationsniveauet mellem FU og bestyrelsen været 

tilfredsstillende? 

 Har samarbejdet og informationsniveauet mellem sekretariat og bestyrelse været 

tilfredsstillende? 

Konklusion: 

Kirsten Feld konkluderede efter en drøftelse, at bestyrelsen har fungeret rigtig godt. Forskelligheder i 

holdninger har været tydelige. Informationsniveauet mellem sekretariat, FU og bestyrelsen fungerer 

tilfredsstillende. Der er en god balance mellem FUs beslutninger og indstillinger til bestyrelsen. 

Bestyrelsen kunne fremover med fordel ”bruge hjemmebanen” lidt mindre som udgangspunkt for 

overordnede debatter. 

 

4.2 Interne regler i ældreråd i forbindelse med afgivelse af høringssvar. 
Sagen: Et ældreråd har forespurgt, om DANSKE ÆLDRERÅD har en landsoversigt over interne 

regler i forbindelse med høringssvar. Nogle ældreråd har regler om, at afgørelser i forbindelse med 

høringssvar besluttes ved almindelig stemmeflerhed, således at der kun afgives ét høringssvar til 

kommunen, mens andre råd tillader, at et høringssvar godt må indeholde en mindretalsudtalelse. En 

lokal sondering foretaget af ældrerådet viser, at for ti ældreråd gælder der flertalsudtalelse i ni 

tilfælde og ret til mindretalsudtalelse i ét tilfælde. 

Hvilke regler gælder for de ældreråd, som bestyrelsen kommer fra eller har kendskab til? 

Hvordan skal DANSKE ÆLDRERÅD vejlede de enkelte ældreråd? 

Konklusion: 

Bestyrelsen fandt det rigtigst at anbefale, at hvert enkelt ældreråd finder sin egen praksis. 

Bestyrelsen finder det væsentligt, at ældrerådet fremstår enigt i høringssvar, og mindretalsudtalelser 

i høringssvar er undtagelsen, da det ellers svækker ældrerådets indflydelse.   

 

4.3 Drøftelse af demente borgeres boligforhold 
Sagen: Punkt sat på af Kirsten Christensen. 

Kirsten Christensen orienterede om, at 70% af beboere på plejehjem i dag er demente. Demente har 

fordel af at bo sammen med andre demente, blandt andet fordi personalet bliver dygtigere til at 

håndtere demente i disse plejeboliger. Derudover kan demensplejeboliger bygges således, at der 

tages højde for dementes fysiske behov i boligindretningen.  

Konklusion: 

På baggrund af drøftelsen og oplægget konkluderede Kirsten Feld, at der var peget på tre områder 

med stor betydning for dementes boligforhold: Det må afklares, hvor stor gruppen af demente er. 

Plejeboliger skal bygges med så stor fleksibilitet, at vægge og antal værelser kan reguleres. 

Demente må ikke tvinges til at flytte, men bestyrelsen anerkendte, at det til tider er et problem, at 

ældreboliger hører under lejeloven.   

 

4.4 Drøftelse af ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk 

Sagen: Punkt sat på dagsordenen under Eventuelt på sidste møde. Nu til drøftelse. Punkt sat på af 

Niels Jørgen Lundsgaard. 

Konklusion: 

Efter en rundspørge i bestyrelsen blev det afklaret, at meget få ældre borgere med anden etnisk 

baggrund end dansk søger ind på plejeboliger.  

Kirsten Feld oplyste, at DANSKE ÆLDRERÅD følger udviklingen, men finder ikke, at der aktuelt er 

et problem. 

 

4.5 Drøftelse af ældres seksualitet i plejecentre 
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Sagen: Punkt sat på dagsordenen under Eventuelt på sidste møde. Nu til drøftelse. Punkt sat 

på af Niels Jørgen Lundsgaard. 

På baggrund af ÆldreForums publikation ”Ældres seksualitet & kærlighedsliv – tabuer, myter & 

viden” ønskede Niels Jørgen Lundsgaard en drøftelse af emnet. 

Konklusion: 

På baggrund af oplægget, måtte bestyrelsen konstatere, at området er væsentligt, men skal afklares 

lokalt. 

 

4.6 Drøftelse af § 79-midler til pensions(ældre-)området. 
Sagen: Ove Christiansen ønskede afklaret, om kommunens tildeling af midler til frivillige (ældre-) 

organisationer efter Servicelovens § 79, tildeles på samme måde, som midler efter § 18. 

Konklusion: 

Flere kunne bekræfte dette, samt at kommunerne lovligt kunne spare på tildelingen. Midlerne tildeles 

som bloktilskud til kommunerne med den konsekvens, at midlerne ikke er øremærkede. 

 

 

5. Orientering fra formanden 

 16. februar: Pressemeddelelse som følge af socialministerens udspil. 

 18. februar: Student fra RUC – interview i anledning af Socialministerens udspil vedr. mere 

privatisering af hjemmeplejen. 
 21. februar: Aftalt møde med Dansk Ungdoms Fællesråd – aflyst. 

 22. februar: Deltaget i reception i anledning af Lars Markersens 40 års jubilæum tillige med 

sekretariatsleder. 

 23. februar: Møde i Ældre Forum, der blev bl.a. drøftet ældre og digitalisering.    

 Forslag om en fælles udtalelse ÆF, DÆ, ÆS, ÆM sættes på dagsordenen på  

møde. 

 9. marts: Høje Taastrup Seniorråd afholder en høring om Ældres omsorg og pleje i  

Fremtiden i Høje Tåstrup. Har et indlæg. 

 10. marts: Deltaget som inviteret i Servicestyrelsens konference: God mad – godt liv tillige med 

sekretariatsleder. 

 16. marts: Temadag i Høje Taastrup. 

 21. marts: Møde i Teknologirådet, e-valg – inviteret. Deltaget tillige med sekretariatsleder og 

formand for Frederiksberg Ældreråd 

 23. marts: Sekretariatsleder har deltaget i møde med Danske Handicaporganisationer om it-projekt 

for ældre. 

 14. april: Sekretariatsleder deltager i Danske Regioners generalforsamling – inviteret. 

 5., 7., 11., 13. og 29. april: Formandsmøder tillige med sekretariatsleder 

 28. april: Storbymøde i Aalborg, inviteret tillige med sekretariatsleder  

 12. og 13. maj: Deltager i KL´s sociale temamøde i Ålborg som inviteret. 

 

Kirsten Feld tilføjede en orientering fra formands- næstformandsmødet d. 5. april i Ringsted. En god 

debat med mange input. En meget positiv og åben stemning på mødet.  

 

6. Orientering fra sekretariatet 
 Ældrerådsvalg Frederiksberg med mere end 6,1 % stigning i stemmer (fra 34,6 til 40,7), samt stor 

succes med elektronisk valg.  Axel Mossin er formand. 
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 DANSKE ÆLDRERÅD har, som den eneste ældreorganisation, modtaget midler fra frivilligpuljen til 

Frivilligåret. Der var i alt 278 ansøgninger, og 60 fik midler. 

 Tema for 1. oktober er ”Lanceringen af Madrid plus 10: En aldrende verden - flere muligheder og nye 

udfordringer” (The launch of Madrid plus 10:The growing opportunities and challenges of global 

ageing). Temaet er mailet til alle ældreråd. 

 Der er modtaget svar fra Sundhedsministeriet på DANSKE ÆLDRERÅDs henvendelse vedrørende 

Fælles Medicinkort. Svaret er positivt. Spørgsmålet var rejst af de Københavnske Ældreråd. 

 Der er modtaget svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på DANSKE ÆLDRERÅDs henvendelse 

vedrørende udbringning af medicin fra apoteket. Svaret er negativt. Henvendelsen blev rettet på 

baggrund af en henvendelse fra Halsnæs Ældreråd. 

 Der er modtaget svar fra Region Syddanmark v. regionsformand Carl Holst på DANSKE 

ÆLDRERÅDs henvendelse om plads i brugerråd. Svaret var negativt. 

 Deltaget i møde på SUS (Social Develop Center) tillige med Danske Handicaporganisationer om et 

spændende nyt it-program CanConnect, der vil kunne lette it-adgang for ældre og handicappede. 

Marianne Lundsgaard tilføjede, at SUS arbejder med at lave en særlig og individuelt tilpasset 

brugerflade for mennesker, der har svært ved at bruge almindelig PC. Der arbejdes for, at brugerfladen 

kan vises frem på repræsentantskabsmødet. 

 

Aktiviteter 
Temadage forår om medier 

Der har i alt deltaget ældrerådsmedlemmer fra 87ældreråd i forårets temadage om kommunikation og 

medier.  

Temadagene har fået pæne evalueringer. Der er i flere ældreråd et problem ift. videreformidling af 

bekræftelser mm. til deltagerne. Spørgsmålet overvejes tillige med ét af kursusstederne, der har fået dårlige 

evalueringer. 

 

Møder med formænd/næstformænd 

Der er d. 30. marts tilmeldt formænd og/eller næstformænd fra knap 75 ældreråd til formands- og 

næstformandsmøder. Deltagerlister samt detaljeret program er – forsøgsvis – tillige mailet til ældrerådets 

mailadresse med bøn om, at det videresendes til de tilmeldte. 

 

Der er aftalt møde i Vejle d. 9. juni med kontaktpersoner fra regionsældreråd, samt med to-tre deltagere fra 

regionsældrerådene.  Formand Kirsten Feld deltager. 

 

Efterårets temadage 

Vingstedcentret er booket til torsdag d. 3. november til ældrepolitisk konference. Tema for konferencen 

afklares efterfølgende. 

 

Efterårets temadage planlægges efter repræsentantskabsmødet. Temaet fastlægges efter evalueringer af 

forårets temadage. 

 

 DANSKE ÆLDRERÅD er af Københavns Kommune blevet pålagt at betale det omstridte 

affaldsgebyr – en klage udvirkede ikke fritagelse. 

 DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside er blevet udstyret med et ikon, der gør, at siden nu kan læses 

op. 

 Sammenslutningen af pensionistforeninger i Danmark er ved at opgøre antallet af egne medlemmer i 

de kommunale ældreråd.  
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 24 ældreråd (49 ældrerådsmedlemmer) deltog i en af de to gratis konferencer om God mad, som 

Servicestyrelsen udbød i marts som afslutning på det flerårige projekt. DANSKE ÆLDRERÅD havde 

formidlet konferencen til ældrerådene. 

 Kolding Ældreråd har indsendt forslag til Folketingets Socialudvalg om, at klager over hjemmehjælp 

skal have opsættende virkning. DANSKE ÆLDRERÅD har tidligere fremsat tilsvarende forslag for 

socialministeren. 

 

7. Orientering fra repræsentationer, følgegrupper og regionsældreråd 

 Orientering fra Regionsældrerådet i Syddanmark v/Ove Christiansen 

”Vi har holdt møde den 1. marts 2011 hvor følgende ting blev drøftet:  

Mødet den 11. januar blev aflyst på grund af, at kun 8 havde meldt sig til 

Regionsældrerådets møde på Fænøsund. 2 ældreråd har meldt, at de ikke ønsker at være 

med i Regionsældrerådet. Vi holder er nyt møde den 11. april 2011 på Fænøsund ved 

Middelfart, hvor næstformand i Regionjsrådet  Poul Erik Svendsen kommer og fortæller om 

arbejdet i Regionens Sundhedsudvalg. På mødet vil også DANSKE ÆLDRERÅDs 

repræsentantskab blive forelagt til en diskussion og en forhåbentlig afklaring om valg. Der 

var svar fra Carl Holst, efter Kirsten Feld havde henvendt sig om repræsentation i 

Sundhedsbrugerrådet, og det var negativt. Det blev besluttet, at formanden efter hvert møde 

skulle sende et kortfattet referat ud til ældrerådene.” 

 Der var ingen orientering fra de øvrige Regionsældreråd. 

 

 Kirsten Feld orienterede om, at hun d. 12. april skal til møde i ÆldreForum sammen med en 

række plejehjemsledere. 

 

8. Eventuelt 

 Bestyrelsen besluttede, at hvis et bestyrelsesmedlem fremover ønsker et punkt på 

dagsordenen, redegør forslagsstilleren skriftligt for punktet på dagsordenen. 

 Vibeke Jensen, Toni Kyhl og Gudi Skovmose, der ikke genopstiller til bestyrelsen, takkede for 

gode og lærerige år som medlemmer af bestyrelsen. 

 Kirsten Feld takkede såvel de afgående bestyrelsesmedlemmer som den øvrige bestyrelse for 

året og for den afvekslende debat, hvor forskellighed er vigtig og god, for så kan bestyrelsen 

finde kompromisset og nå resultaterne. 

 

 

For referat: Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: Konstituerende bestyrelsesmøde d. 31. maj 2011. 


