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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 

- godkendt. 

Dato: Onsdag d. 30. Maj 2012 
Tid: 10.45 – 16.00 
Sted: Hotel Australia, Dæmningen 6, Vejle.  
Referent 
Marianne Lundsgaard 
 
Afbud fra: Sonja Minor og Aase Klitte Holmgren 
 
Mødet startede med kaffe og brød og velkomst. Herefter orienterede formand Kirsten Feld om DANSKE 
ÆLDRERÅDs organisation, opgaver og bestyrelsens hidtidige arbejde. Kirsten Feld lagde vægt på at  
formålet med DANSKE ÆLDRERÅD er:  

 At varetage ældrerådenes interesser overfor regering, Folketing, KL, Danske Regioner m.fl.  

 At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.  
Orienteringen blev efterfulgt af en præsentation af såvel ny- som genvalgte bestyrelsesmedlemmer med 
udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

- Min baggrund for at gå ind i DANSKE ÆLDRERÅDS bestyrelse, samt mine forventninger til arbejdet 
- Hvad kan jeg bidrage med, herunder, hvad brænder jeg for i forhold til ældrepolitik og 

ældrerådsarbejde. 
Flere bemærkede, at megen tid i bestyrelsen i det forløbne år var gået med drøftelser omkring 

vedtægtsændringer. Kirsten Feld konkluderede, at orienteringen viste, at bestyrelsen tilsammen rummer 

megen viden og erfaring, og at det er vigtigt at huske på, at hver enkelt er valgt af en gruppe ældreråd og 

ikke kun af sit eget. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsorden godkendt med de punkter der fremgår af referatet. 

 

2. Sager til behandling 
 

2.1 Valg af næstformand, jævnfør vedtægtens § 7 – valghandlingen ledes af formanden. Jens 

Erik Madsen modtager ikke genvalg. 

Beslutning: Bent Rasmussen blev foreslået og valgt uden modkandidat. 

 

2.2 Valg af yderligere tre forretningsudvalgsmedlemmer, jævnfør vedtægtens § 7  – 

valghandlingen ledes af formanden. 

Beslutning: Jens Erik Madsen, Kirsten Christensen og Søren D. Sørensen blev foreslået og valgt uden 

 modkandidater. 

 

2.3 Drøftelse og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen – hidtidig godkendt 

forretningsorden vedhæftet. Rettes op efterfølgende. 

Indstilling: Der er ingen indstilling 

Beslutning: Forretningsorden godkendt uden ændringer. 
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2.4.  Valg 2013 – kommissorium og ad-hoc udvalg 

        Indstilling: FU indstiller, at der udarbejdes et kommissorium for valgudvalg, der skal lede 

        decentrale valghandlinger under de nye vedtægter, samt nedsættelse af lille ad-hoc udvalg 

        desangående . 

        Beslutning: Bestyrelsen ønsker at nedsætte et ad-hoc udvalg, der skal udforme materiale for de 

decentrale valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Udvalget nedsættes på bestyrelsesmødet i august. 

Bestyrelsen udpegede Jens Erik Madsen til at udarbejde udkast til et kommissorium for ad-hoc udvalget, der 

vedtages tillige med nedsættelse af ad-hoc udvalget. 

 

2.5.  Møder med Regionsældreråd – tovholder for disse møder 

        Sagen: Kirsten Feld overtog hvervet efter FU-medlem John Dybdals død. Skal hvervet 

        overgå til et medlem af FU eller skal formanden fortsætte? 

        Beslutning: Bestyrelsen bad Kirsten Feld fortsætte som tovholder. Kirsten Feld accepterede. Næste 

 møde er d. 7. juni i Vejle. 

 

2.6.  Resolution vedtaget af repræsentantskabet 

        Sagen: Den af de Fynske Ældreråd fremlagte resolution på repræsentantskabsmødet er lagt 

        på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Hvilken yderligere opfølgning skal ske? 

        Beslutning: Bestyrelsen nedsatte et ad-hoc udvalg til at følge problemfeltet omkring 

 digitalisering af kommunal og regional kontakt og ydelser til ældre borgere. Ad-hoc gruppen 

 skal have fokus på, hvordan DANSKE ÆLDRERÅD kan servicere ældrerådene, så de kan 

 være med til at sikre, at alle kommuner har ressourcer til at hjælpe borgerne ind i den digitale 

 verden. Ad-hoc udvalget består af: Carsten Wittus (tovholder), Merete Helgens, Kristian R. 

 Andersen. Bestyrelsen er enig i, at der er en stor opgave for ældrerådene at løfte i de enkelte 

 kommuner. 

 

2.7.  Sag fra regionsældrerådet i Syddanmark – Ved Ove Christiansen 

        Sagen: DANSKE ÆLDRERÅD opfordres til at tage sagen om, lovliggørelse af 

        regionsældrerådene på dagsordenen, så vi kan få en afklaring af sagen. Alternativet er, at vi 

        har ældreråd /seniorråd i regionen der påtænker, at melde sig ud af regionssamarbejdet til 

        nytår, hvis der ikke sker en afklaring på området. 

        Beslutning: DANSKE ÆLDRERÅD har flere gange og ved enhver mulig lejlighed søgt at fremme en 

lovfæstelse af regionsældrerådene. Senest i et brev til Sundhedsministeren ultimo 2011. Svaret fra 

Sundhedsministeren primo 2012 er negativt ift. lovfæstelse, men roser regionsældrerådenes arbejde. 

Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD vil fortsat være opmærksom på enhver mulighed for at fremme en 

lovfæstelse, men mener, at det ikke gavner sagen at rette en henvendelse for nuværende. Punktet drøftes 

på de halvårlige møder med regionsældrerådene. 

 

2.8.  Opfølgende brev til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD fra Ringsted Ældreråd  

        Sagen: Ringsted ældreråd har sendt vedhæftede brev til bestyrelsen som opfølgning på det 

        svar, Ringsted ældreråd fik efter bestyrelsens behandling af deres første henvendelse. 

        Beslutning: Bestyrelsen underkender ikke pressens betydning og opfordrer alle ældreråd til lokalt at 

arbejde for synliggørelse af ældrerådets arbejde via lokale medier. Mange gør dette med succes. Men det er 

en mere vanskelig opgave at komme i landsdækkende medier, og kræfterne til påvirkning af beslutninger 

bruges primært på politikere, ministerier, placering i udvalg og følgegrupper m.m. 

 

2.9  Fastsættelse af bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet d. 15. maj 2013 

       Indstilling: Forslag til mødeplan:  
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 d. 21. og 22. august – Seminar på Hotel Nyborg Strand) 

 d. 1. november - Vejle 

 d. 24. januar 2013 - Vejle 

 d. 20. marts – Vejle 

        Konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet fastsættes senere 

Beslutning: Datoer fastlagt som i indstillingen. 

 

3. Økonomi 
Kort orientering om økonomi – herunder bank, aftaler, projekt og kontingent 

Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard orienterede kort om punktet. Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

4. Øvrige sager 
 

4.1  Orientering fra formanden om repræsentationer, følgegrupper og bestyrelsens 

arbejdsgrundlag 

Følgende orientering blev givet: 

Ældre Forum: Kirsten Feld udpeget efter indstilling af Socialministeren 

De Mange Generationers By: Kisten Feld udpeget til formand for dommerkomiteen 

Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne: Marianne Lundsgaard udpeget til 

national følgegruppe for den nationale styregruppe og til Socialstyrelsens projektgruppe vedrørende 

nationale aktiviteter. 

National Handlingsplan for demensindsatsen – Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD  

i følgegruppen for implementering af handleplanen. 

Projekt om rehabilitering af ældre – Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD i 

følgegruppe nedsat af Socialstyrelsen. 

Kirsten Feld orienterede om, at udpegning sker ift., om det er en gruppe sammensat af politikere eller af 

embedsmænd. 

 

Bestyrelsens arbejdsform: 

Bestyrelsens arbejdsgrundlag: Bestyrelsen arbejder i ad-hoc udvalg frem for i faste udvalg. Drøftelse af 

rammer og tidspunkt for evt. nedsættelse af øvrige ad-hoc udvalg i den kommende periode. 

 

4.2 Konference i Vingsted Centret d. 20. november 

Indstilling: Der er ingen FU-indstilling til tema for konferencen, men gerne et andet tema end EU-tema.  

Dato: d. 20. november er endelig fastlagt  

Sted: Vingstedcentret er booket. 

Bestyrelsen bedes overveje og drøfte et overordnet tema. 

 

Følgende temaer har været overordnede for de seneste 7 års afholdte konferencer: 

Nyborg Strand 2012: Aktivt ældreliv – også for borgere med behov for hjælp 

Vingsted 2011: En sundhedsindsats mellem to stole? Ældre borgere som brugere af kommunale og 

regionale sundhedsydelser 

Nyborg Strand 2011: Medborgerskab i et aktivt ældreliv – fra ældrebyrde til ældrestyrke 

Vingsted 2010: Sammenhæng i demensindsatsen – nu og i fremtiden 

Nyborg Strand 2010: Vi lever længere – hvordan lever vi bedre. Om forebyggelse, træning og rehabilitering 

på ældreområdet 

Vingsted 2009: Alder ingen hindring – kan kommunal service, sundhedsydelser og frivillig indsats på 

ældreområdet gå op i en højere enhed? 
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Nyborg Strand 2009: Hvem har ansvaret nu, og hvem får det i fremtiden? Vilkår og betingelser for en god 

hverdag som ældre borger i kommunen og som bruger af serviceydelser 

Vingsted 2008: Ældrerådene helt fremme i skoene – om nærdemokrati, partnerskaber og aktive ældreråd 

Nyborg Strand 2008: Ældre- og plejeboliger til os og vore børn. Mursten er ikke alt – Miljø, teknologi og 

menneskelighed 

Nyborg Strand 2007: Kvalitet i ældrelivet – hele livet – hvordan sikres kvalitet i den kommunale indsats? 

Nyborg Strand 2006: Sundhed på spil – visioner om sundhed og velfærd for ældre 

Nyborg Strand 2005: ”Store Claus og lille Claus” bliver kommunalreformen et moderne eventyr eller en 

fremtidsgyser. 

Opsummering: Sekretariatet fik mange gode input at arbejde videre med. Konferencen tilrettelægges med 

et hovedforedrag og seminarer. Et overordnet tema kan være ensomhed, da flere ældreråd allerede arbejder 

med dette tema. Følgende ideer til seminarer blev nævnt: velfærdsteknologi og etik, solidaritet mellem 

generationerne, kosten, skrøbelige ældre, social isolation især på plejecentre, sigtelinier for ældre frem til 

2020  - og så ensomhed i flere variationer. 

 

 

4.3 Kort evaluering af repræsentantskabsmøde og konferencen med fokus på: 

 Dirigentens afvikling af repræsentantskabsmødet 

 Afvikling af valg 

 Brev fra Fredensborg seniorråd vedrørende repræsentantskabsmødet 

 Sekretariat og hotels afvikling af repræsentantskabsmøde  

 Sekretariat og hotels afvikling af konference 

 Fagligt niveau på konferencen 

Opsummering: Bestyrelsen konkluderede, at repræsentantskabsmødet  juridisk var afviklet korrekt. 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med sekretariatets og hotellets afvikling af såvel konference 

som repræsentantskabsmøde, samt at det faglige niveau på konferencen havde været højt. 

4.4 DANSKE ÆLDRERÅDs ønsker til en National kosthandlingsplan for modtager af visiteret 

madservice. 

Sagen: Som udløber af projektet God mad - Godt liv, hvor Marianne Lundsgaard repræsenterede DANSKE 

ÆLDRERÅD i følgegruppe, har Socialstyrelsen d. 23. maj rettet henvendelse om følgende: Kan DANSKE 

ÆLDRERÅD inspirere arbejdsgruppen med synspunkter set fra borgerens vinkel. 

Baggrund: Formålet med den Nationale kosthandlingsplan er at anvise hvilke kommunale indsatser, der 

sikrer kvaliteten af madservice til ældre borgere. Handlingsplanen skal give kommunerne en række konkrete 

anbefalinger til madservicetilbud, der kommer de ældre til gavn. DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse bedes 

inspirere den nedsatte arbejdsgruppe til at se området fra borgerens synspunkt. Hvilke 5 -10 områder kan 

DANSKE ÆLDRERÅD pege på set ud fra borgerens ønsker og behov i forhold til tilrettelæggelse af 

madservice.  

Opsummering: Følgende emner blev nævnt i stikordsform: 

Der skal kunne tilbydes flere typer mad (vegetar, minus svinekød, koscher m.m.) 

Det er vigtigt, at der altid er tale om et måltid (og ikke om affodring). Der skal være tid, hyggelig stemning, 

samtale m.m. 

Her blev nævnt projekter med spisevenner. Men også, at hvis en person ønsker at spise alene, skal 

vedkommende kunne gøre det. Det fælles måltid må aldrig blive et krav. 
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Borgere i ældreboliger bør få tilbud om at spise med på lokale plejecentre, så de ikke behøver at sidde 

alene. 

Madklubber i boligforeninger vil være en god ide.  

Maden skal være ernæringsrigtig, dvs. det er fagligt uddannet personale, der skal sammensætte kosten. 

Dette er ikke mindst vigtigt nu, hvor rehabilitering har en fremtrædende plads i ældreplejen. Ingen muskler 

uden ernæringsrigtig mad. 

Man skal kunne få frisk mad – hver dag 

Plejehjemskøkkenerne skal genåbnes. Her blev refereret til Ældrekommissionens rapport, men også til en 

undersøgelse i Vesthimmerlands kommune og Vejle Kommune, der viser, at det økonomisk kan betale sig at 

genåbne plejehjemskøkkenerne. 

Der er både økonomi for kommunerne og livskvalitet for borgerne i at genåbne køkkenerne. 

Materialet er efterfølgende videregivet til Socialstyrelsen. 

 

5. Orientering fra formanden – generel orientering om møder m.v. 
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorde  eller gives mundtlig, og indføjes i referatet. Se 

tillige orientering fra det seneste FU-møde. 

24. maj. Socialministerens workshop vedr. Socialreformen 

31. maj / 1. juni: KL’s Sociale Temamøde: De nære tilbud – tendenser, forventninger og krav 

04. juni: Dommerpanel, De mange generationers by. 

07. juni: Det halvårlige møde med repræsentanter for regionsældrerådene. 

14. juni: Åbne Eden Alternatives temadag om plejehjem. 

 

 

6. Orientering fra sekretariatet – generel orientering om møder m.v. 
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden 

Ældre Sagen afholder konference d. 7. juni i København om velfærdsteknologi – pris kr. 750 

 DANSKE ÆLDRERÅD er inviteret med i en følgegruppe i Socialstyrelsen i forbindelse med initiativet 

”Rehabilitering af Ældre”.  Projektets mål er at kvalificere, dokumentere og implementere en håndbog om 

rehabilitering på ældreområdet med fokus på social, fysisk og psykisk funktionsevne. Da det er en 

embedsmandsgruppe, har sekretariatsleder Marianne Lundsgaard takket ja på DANSKE ÆLDRERÅDs 

vegne.  

 DANSKE ÆLDRERÅD formidler snarest en 3-dages studietur til Bruxelles med besøg i 

Europaparlamentet. Turen udbydes af FIC Fagligt  Internationalt Center, der står for en række 

oplysningsprojekter i Danmark om europæiske forhold. De står tillige for tilmelding m.v.   

 Marianne Lundsgaard er blevet valgt ind i bestyrelsen for fonden: Ensomme Gamles Værn. 

 

 

7. Orientering fra repræsentationer mv. 
Ingen orienteringer ud over formandens. 

 

8. Orientering fra regionsældreråd ved regionsformænd/kontaktperson 
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Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 10 dage inden 

bestyrelsesmøde. 

 

Er der ændring i, hvem der blandt bestyrelsens medlemmer er kontaktpersoner til og fra de 5 

regionsældreråd? 

Region Nordjylland –  intet modtaget 

Region Midtjylland –  se nedenfor 

Region Syddanmark –  se nedenfor 

Region Sjælland –  der har været holdt et orienteringsmøde omkring sygehus og sundhedstilstand blandt 

ældre 

Region Hovedstaden – ikke afholdt møde siden sidste orientering 

Orientering fra region Midtjylland – status på arbejdet i regionen 

Regionsældrerådet for region MIDT afholdt den 17/4 et årsmøde /temamøde med fokus på " det nære 

sundhedsvæsen" , hvor vi fik inspirerende oplæg om emnet set dels fra regionens dels fra kommunernes 

side. Forsamlingen på 100 ældrerådsmedlemmer vedtog en henvendelse til folketingets sundheds-.og 

forebyggelsesudvalg samt regionsformand Bent Hansen om det præhospitale beredeskab -specielt 

akuthelikopteren, som der var planer om skulle dække det meste af Jylland/Fyn. Endvidere drøftede vi det 

forestående repræsentantskabsmøde med hensyn til valg,ligesom Jens Erik Madsen gennemgik 

vedtægtsforslaget fra bestyrelsen. Senest har vi valgt et nyt medlem til sundhedsbrugerrådet: Knud Egon 

Jensen Ringkøbing/ Skjern. 

Orientering fra Regionsældrerådet i Syddanmark - Status på arbejdet i regionen. 

Vi holdt møde i regionsrældrerådet på Fænøsund den 10. april, hvor vi skulle have et oplæg fra formanden 

Flemming–Baj Jensen, men var forhindret på grund af hustrus sygdom. I stedet for fik vi et godt foredrag af 

Hanne Christensen fra Varde om demens. Vi fik en orientering om økonomien. Den var på 12.526 pr 31.dec. 

2011. Vi havde en drøftelse af valg til Danske Ældreråd. Der var enighed om valgene. Vedtægterne til 

Danske Ældreråd blev kun berørt, da det var de enkelte ældreråd der behandlede dem. Vi var enige om at 

referaterne fra regionsrådets FU. møder, skulle udsendes til deltageren. Der var til mødet tilmeldt 29 

deltagere. Vi holdt et møde i regionens FU den 8. maj. Sagen vedr. oprettelse af Regionsældrerådet blev 

drøftet (Lovliggørelse) der var enighed om, at sagen hastede, for fik vi ikke en lovliggørelse af rådet, var der 

flere der har meldt, at de vil udtræde af samarbejdet. Det blev besluttet at formanden skulle skrive til Danske 

Ældreråd, og få sagen fremmet. Inge Lodberg orienterede om at hun havde deltaget i sit første møde i 

Sundhedsbrugerrådet i Svendborg den 7.maj. Og at næste møde er den 3.sep.2012. Næste møde i 

regionens FU. Er den 7. Aug.2012 i Askov. 

9. Eventuelt  
Mødet slutter med, at det nyvalgte forretningsudvalg aftaler de førstkommende møder. Datoer vedtaget er: 

10. august  

  9. oktober  

10. januar 2013  

  6. marts 

 


