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Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD –

GODKENDT 

Tirsdag d. 16. Maj 2017 i Middelfart. 
Afbud fra: Ingen. Carl Aksel Kragh Sørensen deltog indtil kl. 12.30. 
 

Mødet blev indledt med velkomst og en orientering om DANSKE ÆLDRERÅDs organisation, 

opgaver og bestyrelsens hidtidige arbejde efterfulgt af en gensidig præsentation af såvel ny- som 

genvalgte bestyrelsesmedlemmer.  

 

Dagsorden 

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

 

2. Sager til behandling 
 

2.1 Valg af to næstformænd, jævnfør vedtægtens § 11 – valghandlingen ledes af formanden. 

Per Mouritsen foreslog, at valget gennemførtes i to separate valghandlinger. Efter en 

afstemning, blev denne procedure vedtaget.  

Beslutning: 

Valg af 1. næstformand: Mogens Rasmussen blev valgt uden modkandidater. 

Valg af 2. næstformand: Kirsten Nissen blev valgt med én modkandidat.  

 

Formandskabet fastlagde sit første møde til d. 8. juni i Vanløse. 

 

2.2 Foreløbig drøftelse og behandling af forretningsorden for bestyrelsen  

Sagen: Bestyrelsen beslutter sin forretningsorden, jf. vedtægten § 11, stk. 4. Formandskabets 

opgaver og kompetencer skal ifølge vedtægten § 11 fastlægges i forretningsordnen for 

bestyrelsen. Hvis formandskabet udarbejder egen forretningsorden godkendes denne på 

bestyrelsesseminaret i august. 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at formandens titel fremover er ’Landsformand’, og vedtog - efter en 

kort drøftelse og enkelte formelle ændringer - sin forretningsorden. 

Bestyrelsen drøftede og besluttede at et bestyrelsesmedlem kunne oplyse sit medlemskab af 

bestyrelsen i læserbreve/artikler/henvendelser, der ikke drejer sig om at tegne DANSKE 

ÆLDRERÅDs holdninger og beslutninger. Det fandt bestyrelsen ingen problemer ved, når blot 

forretningsordenens tegningsregel overholdes. 

 

2.3 Handleplan for DANSKE ÆLDRERÅD 

Sagen: Første drøftelse af udmøntning ift. handleplanen. Handleplan er vedhæftet.  

Beslutning:  
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Flere havde ændringsforslag til Handleplanen, som imidlertid er vedtaget af repræsentantskabet, 

og er gældende frem til 2018. Frem mod bestyrelsesseminaret i august sendes ønskede 

ændringsforslag til sekretariatet, som samler disse til behandling på seminaret. Formandskabet og 

sekretariatet udarbejder oplæg til mødet. 

 

2.4 Høringssvar fra DANSKE ÆLDRERÅD 

Sagen: Drøftelse af procedure i forbindelse med sager der sendes til høring i DANSKE 

ÆLDRERÅD. Der er overordnet to slags høringer: 

A: De, der kan gives et kort administrativt svar på (som ikke vedrører vores område, eller som er 

bekendtgørelse/ vejledning/cirkulære ift. en lov, vi har afgivet høringssvar på.) 

B: De høringer, der kræver politisk behandling og et politisk svar. 

Der er vedhæftet et dokument der gør rede for nuværende procedure. Spørgsmålet er om denne 

procedure skal fortsættes eller kan lettes/ændres. 

Beslutning:  

Bestyrelsen udsatte drøftelsen til behandling på bestyrelsesseminaret i august, da der var flere 

forskellige forslag til fremtidig håndtering af høringer. 

 

2.5 Aldersgrænse for valg til ældreråd – fra Sønderborg ældreråd v. formand Karin Dalager 

Sagen: Vil bestyrelsen drøfte og overveje, om DANSKE ÆLDRERÅD ønsker stille et forslag om en 

lovændring, således at aldersgrænsen for opstilling og valg til ældreråd følger 

folkepensionsalderen? 

Beslutning:  

Bestyrelsen var enig om, at DANSKE ÆLDRERÅD ikke skal arbejde for at ændre lovgivningen. 

Der var flere årsager til holdningen. DANSKE ÆLDRERÅD skal ikke foreslå begrænsninger i 

valgbarhedsalderen, da det er positivt, at så mange borgere som muligt, har mulighed for at 

deltage i ældrerådsarbejdet. Derudover må der være meget tungtvejende grunde til at anmode 

ministeriet om lovændringer indenfor ældrerådenes regulering. 

 

 

2.6 Fastsættelse af bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet d. 7. maj 2018.  

Beslutning:  

 Bestyrelsesseminar: d. 22. – 23. august på Hotel Nyborg Strand 

 torsdag d. 12. oktober på Fænøsund Plejecenter i Middelfart 

 mandag d. 22. januar 2018  

 torsdag d. 15. marts 2018 

 

 

3. Økonomi 
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard gav en kort orientering om DANSKE ÆLDRERÅDs 

overordnede økonomiske forhold – herunder bank, samarbejdsaftaler med øvrige organisationer, 

de to finanslovsbevillinger og kontingentindtægter. Kontingentindtægter dækker udgifter ift. 

landsformand, formandskab, bestyrelse, repræsentantskabsmøde og alle medarbejdertimer 

forbundet med ovennævnte. Sekretariatslederen henviste endvidere til beretningen og regnskabet, 

der var udsendt til på det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde. 
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3.1 Udgiftsdækning formand 

Sagen: Bestyrelsen skal godkende udgiftsdækning til formand. Formanden har hidtil fået: 

 Administrationsbidrag og tilskud til telefon og internet på kr. 3.750 årligt 

 Årsabonnement på et landsdækkende dagblad (efter formandens eget valg) 

 Dækning af rejser i forbindelse med DANSKE ÆLDRERÅDs virksomhed (på samme vilkår 

som bestyrelsen). 

Beslutning:  

Bestyrelsen besluttede, at landsformanden også kan få dækning for udgifter i forbindelse med 

deltagelse i konferencer o. lign. Det blev afklaret, at landsformanden kan få refusion for kørsel i 

egen bil, selv om der ikke er tale om samkørsel. Begge beslutninger ligger i forlængelse f hidtidig 

praksis. 

Ved budgetlægning for 2018 ses på diverse budgetposter ift. formand, formandskab og bestyrelse, 

som dækkes af kontingentindtægter. 

 

3.2 Udgiftsdækning til bestyrelse og næstformænd 

Sagen: Bestyrelsen skal godkende transportdækning ved møder i forbindelse med DANSKE 

ÆLDRERÅDs virksomhed.  

Forslag:  

Bestyrelsen rejser med billigste offentlige transportmiddel, og kan køre i bil til nærmeste station. 

Hvis det er muligt at rejse med pensionistrabat gøres dette. Ved kørsel i egen bil til f.eks. 

bestyrelsesmøder, refunderes et beløb svarende til en rejse med offentlig transport. Ved 

samkørsel, hvor to eller flere kører sammen over længere afstande, refunderes bilkørsel. Bilkørsel 

er frem til 2016 refunderet med statens laveste sats (kr.1.93). Efter en ny bestyrelsesbeslutning i 

foråret 2016, refunderes efter statens højeste takst (kr. 3.53). I ministeriets betingelser for de to 

finanslovsbevillinger er forudsætningen for modtagerne, at kørsel efter disse bevillinger sker med 

offentlig transport og hvis i bil, da refusion efter statens laveste takst. 

Aftale om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder/konferencer m.m., som repræsentant for 

DANSKE ÆLDRERÅD, sker efter forudgående aftale med formand eller sekretariatsleder. 

Beslutning:  

Efter en afstemning besluttede bestyrelsen at fastholde hidtidig praksis og refusion for kørsel efter 

’Statens høje takst’, der p.t. udgør 3,53 kr. pr. km. for deltagelse i arrangementer. Udgifter dækkes 

af DANSKE ÆLDRERÅDs kontingentindtægter.  

Aftale om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder/konferencer som repræsentanter for 

DANSKE ÆLDRERÅD, sker efter forudgående aftale med landsformand Erik Stagsted. 

 

3.3 Udgiftsdækning for bestyrelsesmedlemmers medvirken på DANSKE ÆLDRERÅDs 

temadage som mødeleder (hele dagen) 

Sagen: Bestyrelsen skal beslutte, hvordan mødeledere på DANSKE ÆLDRERÅDs temadage skal 

stilles. Hidtidig praksis har været, at mødelederen på temadage får dækket kørsel og deltagerafgift, 

idet vedkommende skal være til stede tidligt for at tjekke deltagere ind, og være på som mødeleder 

hele dagen. 

Beslutning: 

Bestyrelsen vedtog at fortsætte den hidtidige praksis. 

 

3.4 Henvendelse til ældreminister om satspuljeforlig 2017 – v. Finn Kamper-Jørgensen 
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Sagen: Af hensyn til "timing" af forslag og ideer til, hvad et satspuljeforlig 2017 skal gå ud på, 

bedes bestyrelsen beslutte, hvad DANSKE ÆLDRERÅD kunne tænke sig af indhold i en 

henvendelse til ældreministeren om satspuljeforslag for 2018. 

Beslutning: 

Bestyrelsen opfordrede forslagsstilleren, Finn Kamper-Jørgensen, til at arbejde videre med 1-3 

forslag, som landsformanden kan bringe frem på ministerens bord – og som har relevans for 

ældre-/seniorråd. Landsformand Erik Stagsted vil på ny forsøge at få aftalt et møde med 

ministeren inden sommerferien. 

(Landsformanden har nu aftalt et møde med ældreminister Thyra Frank d. 7. juni.) 

 

3.5 Forslag om ændring af tidspunktet for valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse, 

således at valget sker efter ældrerådsvalg i kommunerne. Fra Valgkreds 6 og 7 – v. Inger 

Andersen 

Sagen: Dette forslag er tidligere behandlet på bestyrelsesmødet d. 27. oktober 2016, hvoraf 

følgende fremgår af referatet: Ældrerådet i Vejen Kommune stiller forslag om en ændring af 

DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt §§ 8, stk. 1 og 9, stk. 4, således at valg til bestyrelsen og valg af 

formanden finder sted i lige årstal frem for i ulige årstal. 

Beslutning: Bestyrelsen konstaterede efter en drøftelse, at en ændring af valgperioden vil give 

bestyrelsesarbejdet et andet overlapningsproblem. Bestyrelsen ville være uden medlemmer i 

perioden fra ældrerådet fratræder – typisk ved årets udgang og frem til repræsentantskabsmødet, 

hvor en ny bestyrelse tiltræder. Derudover er erfaringen fra de seneste to valg, at valgperioden 

ikke har givet problemer i forhold til valgte bestyrelsesmedlemmer.  

Beslutning: 

Bestyrelsen vedtog at fastholde den tidligere bestyrelses beslutning fra d. 27. oktober 2016, som er 

citeret i sagsfremstillingen. 

 

3.6 Protest over lukning af billetsalg på Struer Station 

Sagen: Struer Ældreråd har henvendt sig til landsformanden med anmodning om at DANSKE 

ÆLDRERÅD tager spørgsmålet op overfor relevante ministre. 

Beslutning:  

Spørgsmålet oversendes til behandling i regionsældrerådet, der har regional trafik som sit 

arbejdsområde. Sekretariatet sender dette svar til Struer Ældreråd med kopi til Regionsældreråd 

Midt. 

 

3.7 Ældre Sagens omtale af sin undersøgelse vedr. kommuners kvalitetsstandarder 

Sagen: Landsformanden ønskede en beslutning om, hvilken reaktion DANSKE ÆLDRERÅD har 

på den omfattende presseomtale af Ældre Sagens undersøgelse. 

Beslutning: DANSKE ÆLDRERÅD bringer en kommentar i Nyhedsbrev 2, som sendes ud til 

DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer om fire dage. Kommentaren skal handle om, at en del 

kommuner ikke lever op til lovens krav om oplysning og gennemsigtighed af kommunens tilbud til 

ældre og deres pårørende. Bestyrelsen opfordrer de berørte kommuners ældre-/seniorråd til at 

tage spørgsmålet op over for kommunens beslutningstagere.  

Bestyrelsen finder ingen anledning til at udtale sig om hvilke normer, der skal være for et 

kommunalt serviceniveau, da dette fastsættes lokalt efter forudgående høring af ældre-

/seniorrådet. 
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4. Øvrige sager 
 

4.1  Orientering fra formanden om repræsentationer, følgegrupper og bestyrelsens 

arbejdsform 

 

Marianne Lundsgaard/sekretariatet deltager i følge-/ arbejds- og styregrupper på vegne af 

DANSKE ÆLDRERÅD, når der er tale om en embedsmandsgruppe/udvalg.  

 

Bestyrelsens arbejdsform: 

1) Bestyrelsen arbejder i ad-hoc udvalg frem for i faste udvalg. Evt. udvalgsarbejde er elektronisk 

baseret, og er ikke sekretariatsbetjent. Evt. udvalg refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen har i den 

forgangne periode ikke haft nedsat nogle udvalg. Drøftelse af rammer og tidspunkt for evt. 

nedsættelse af ad-hoc udvalg i den kommende periode. 

2) Arbejdsform for Handleplanens områder: Bestyrelsens medlemmer fordeler emnerne 

imellem sig i forhold til interesser og ønsker. Bestyrelsen fastlagde, hvordan der arbejdes 

med de enkelte områder:  

Der rapporteres mundtligt til bestyrelsesmøder under punktet Handlingsplan. Der orienteres 

om væsentlige, aktuelle udviklinger og initiativer. Den/de for området valgte 

bestyrelsesmedlemmer inddrages så vidt som muligt til at belyse emner i forbindelse med 

formandens artikler og oplæg. Formanden beslutter fra gang til gang omfanget af 

bestyrelsesmedlemmets inddragelse i dette samt i forhandlinger og møder. De enkelte 

bestyrelsesmedlemmer kan danne selvstyrende elektroniske netværk til belysning af 

Handleplanens områder. (vedtaget af bestyrelsen d. 29. oktober 2015). BILAG: Handleplan 

2017-18 vedhæftes. 

3) Arbejdsform for DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder 2017. 

Holdningspapiret har været forelagt på de 5 formands- og næstformandsmøder, og 

enkelte ældreråd samt et regionsældreråd har indsendt forslag til rettelser. Formandskabet 

gennemgik derfor de indsendte forslag med det udgangspunkt, at der ikke rykkes ved for 

meget. Formandskabets forslag var udsendt før mødet. 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede forslag og kommentarer og vedtog derefter et dokument, 

der er gældende. Dokumentet lægges på hjemmesiden og omtales i egne medier. 

(vedtaget af bestyrelsen d. 27. oktober 2016). 

Beslutning:  

Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen at punktet udsættes til at blive drøftet og besluttet på 

bestyrelsesseminaret d. 22.-23. august. 

 

4.2 DANSKE ÆLDRERÅDs konference i Vingsted Centret d. 24. oktober 2017 

Sagen: Sekretariatet foreslår som overordnet tema: sundhedsfremme og forebyggelse – såvel for 

raske som for skrøbelige ældre. Program udsendes medio august. Vedhæftet oversigt over de 

seneste 10 års temaer for DANSKE ÆLDRERÅDs konferencer.  

Har bestyrelsen ideer til eksplicitte temaer eller oplægsholdere? 

Opsummering:  

Bestyrelsen tilsluttede sig det foreslåede tema, og vender tilbage til sekretariatet med konkrete 

forslag til oplægsholdere mv. med tidsfrist d. 10. juni, idet programmet er under udarbejdelse. 

Der var enighed om, at invitationen til konferencen også måtte gælde kandidater, der er opstillet til 

ældrerådsvalgene. Deltagerprisen er den samme, som for medlemmer af ældre-/seniorråd. 
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Finn Kamper-Jørgensen tilbød at være oplægsholder på et konference-seminar vedrørende 

Sundhedslovens § 119. 

 

4.3 Formands- og næstformandsmøder for medlemmer 

Sagen: Der afholdes formands- og næstformandsmøder med alle ældreråd i foråret 2018. 

Har bestyrelsen ideer til emner, der skal drøftes på disse møder? 

Opsummering:  

Finn Kamper-Jørgensen omdelte et notat fra Region Hovedstadens regionsældreråd, som kunne 

være et inspirationspapir vedrørende ’det sammenhængende patientforløb’.  

 

4.4 Kort evaluering af repræsentantskabsmøde og konferencen med fokus på: 

 Dirigentens afvikling af repræsentantskabsmødet 

 Formandskab, sekretariat og hotels afvikling af repræsentantskabsmøde  

 Formands, sekretariat og hotels afvikling af konference 

 Fagligt niveau på konferencen 

 Fra flere ældre-/seniorråd blev der under repræsentantskabsmødet fremsat forslag, som 

bestyrelsen efterfølgende skal tage stilling til – se nedenfor under punkt 5, ’orientering fra 

sekretariatet’. 

Opsummering:  

Landsformanden har modtaget mange positive mails om forløbet af både repræsentantskabsmøde 

og konference – dog flest vedrørende konferencen. Stor ros til Nyborg Strand og til sekretariatet for 

at få alt til ’at klappe’. 

Bestyrelsen bad sekretariatsleder Marianne Lundsgaard om at booke dirigent Marie Louise 

Knuppert til næste års møde, da der var tilfredshed med hendes mødeledelse. Bestyrelsen mente 

dog, at dirigenten ikke viste rettidig omhu i f.b.m. Forretningsordenens pkt. 6 om taletid. 

 

4.5 Folkemødet på Bornholm 

DANSKE ÆLDRERÅD er på Folkemødet 2017. Se vedhæftet dokument for hvilke møder DANSKE 

ÆLDRERÅD er booket som talere ved.  

Beslutning: 

I lighed med de foregående år deltager Landsformand, 1. næstformand og sekretariatsleder som 

DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentanter på Folkemødet.  

 

4.6 Forespørgsel fra konsulent i DH til landsformand Erik Stagsted 

Sagen: Hvad er DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til fjernelse af reglerne om niveaufri adgang til 

enfamiliehuse (nybyggede).  

Drøftelse: 

Bestyrelsen fandt, at dette spørgsmål er et ’rent’ handicap-spørgsmål, som skal varetages af DH. 

Landsformanden meddeler dette som svar på henvendelsen fra organisationen. 

 

 

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

referatet.  
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- DANSKE ÆLDRERÅD har søgt om og er blevet optaget i er optaget i Forum for 

underernæring.  2. næstformand Kirsten Nissen valgtes til at repræsentere DANSKE 

ÆLDRERÅD.  

- ES kontakter selv de 5 regionsældreråd og tilbyder at komme ud til et af deres møder i 

efteråret. Landsformanden er blevet kontaktet af 2 regionsældreråd, og har takket ja til at 

deltage i deres møder. 

- ES er kontaktet af formand for Helsingør ældreråd i sag om husleje i plejecentre, der 

allerede kører i sekretariatet. ES har svaret, at han er tryg ved sekretariatets håndtering af 

sagen. Ældre-/seniorråd informeres om indholdet i sagen via det kommende Nyhedsbrev. 

- ES har deltaget i møde på Marienborg d. 28. april – mødenotat udsendes til bestyrelsen. 

- ES orienterede om en henvendelse, som vedrører problemer for enkelte medlemmer af 

ældre-/seniorråd med behov for kompensation på grund af et fysisk handicap. Bestyrelsen 

var enig i, at DANSKE ÆLDRERÅD ikke servicerer eller kompenserer enkelte medlemmer 

af ældre-/seniorråd, men udelukkende ’hele’ ældre-/seniorråd, som er medlemmer. 

 

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

- Visitkort til bestyrelsesmedlemmer fra DANSKE ÆLDRERÅD udleveres på mødet. 

- Navneskilte bestilles efter mødet. 

- Adresseliste med kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer udsendt. Evt. rettelser 

bedes oplyst.  

- Opsamling på spørgsmål fra repræsentantskabsmødet – skal behandles nu eller senere 

BILAG. Udsættes til bestyrelsesseminaret d. 22.-23. august. 

- Formandens årlige møde med PIU-repræsentanterne blev aflyst i foråret grundet forfald fra 

flere af deltagerne. Der skal i efteråret afvikles et nyt møde.  

- Det årlige møde mellem DANSKE Regioners formand Bent Hansen, DANSKE 

ÆLDRERÅD, samt de 5 formænd for regionsældrerådene blev skubbet til efter 

formandsvalget. Der skal arrangeres et møde i sensommeren. 

- Der er nu opslået to ledige stillinger i sekretariatet med forventet tiltræden primo august. 

- Foreningen Social Tand ønsker en deltager fra DANSKE ÆLDRERÅD til foreningens 

bestyrelsen. Finn Kamper-Jørgensen er efterfølgende spurgt, men har takket nej, hvorfor 

bestyrelsen udpeger en repræsentant på bestyrelsesseminaret i august. 

- Dragør Ældreråd har oplyst til sekretariatet, at det har nedlagt sig selv i frustration over 

manglende samarbejde med kommunens beslutningstagere. Ældrerådet har tidligere klaget 

til Statsforvaltningen over forholdene, men sagen er endnu ikke afgjort. Marianne 

Lundsgaard spurgte, om DANSKE ÆLDRERÅD skulle foretage sig noget i denne 

anledning. Bestyrelsen besluttede at afvente det snarlige ordinære ældrerådsvalg. 

 

7. Orientering fra repræsentationer mv. 
 Orientering fra regionsældreråd – v. observatør Anker Andersen 

To Arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde: 

Nordjyllands møde d. 6. april havde to emner: 

1.Åben telefon på Aalborg Universitetshospital, psykiatrien m.fl. 

v/ psykiatridirektør Anette Sloth og hospitalsdirektør Henrik Larsen. 

2. Få hjælp til at klage over behandling, forløb, service mv. 
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v/Vibeke Henriksen fra patientvejlederkontoret. 

  

Sjælland havde møde d. 8. maj om frivillighed, bl.a. fordi Holbæk kommune er  

med i et frikommuneforsøg. 

Oplæg frivilligforsøg /frikommune v/Ældrechef Thomas Richillieu 

FOA-formand Dennis Kristensen om frivillighed set fra et lønmodtagerperspektiv. 

Mie Møller Nielsen om ”Mænd mødesteder ” som har fået regionens Sundhedspris. 

 Orientering fra Folkebevægelsen mod Ensomhed – v. Kirsten Nissen 

Kirsten Nissen oplyste, at mange flere spiste samme i dette års udgave af ’Vi spiser 

sammen i uge 17’. Kirsten Nissen ønskede at udtræde af Folkebevægelsen, og Inge 

Jacobsen overtog pladsen som DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentant.  

 Orientering fra Rådet for Menneskerettigheder – v. Jørgen Larsen 

Jørgen Larsen fortalte om sit første møde i rådet, som var præget af, at der var inviteret ca. 

100 rådsmedlemmer, men kun ca. 30 deltog. Han var interesseret i emner som 

menneskerettigheder for ældre bl.a. i forbindelse med digitalisering og migration. Næste 

møde finder sted d. 7. juni, hvor Jørgen Larsen deltager. 

Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 7 dage inden 

bestyrelsesmøder.  

 

8. Eventuelt  

 Sekretariatet er ferielukket i uge 28, 29, 30 og 31. (Hele juli-måned.) 

 I anledning Dorthe Neergaards snarlige fratræden i sekretariatet, takkede landsformand 

Erik Stagsted på bestyrelsens vegne, for hendes indsats i DANSKE ÆLDRERÅD. 

 

 

For referat: Dorthe Neergaard. 


