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                 Vanløse den 28. marts 2019 

 
Referat af møde     
i bestyrelsen for Danske Ældreråd  
 
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 10.00-15.00 på Middelfart Rådhus. 
 

Afbud fra Jørgen Larsen.  

Fra sekretariatet deltog Marianne Lundsgaard og Trine Toftgaard Lund. 

 

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

Mogens Rasmussen indledte mødet med en velkomst til Kirsten Broberg, der var indtrådt i 

bestyrelsen fra valgkreds 5. 

 

2. Sager til behandling 

 

2.1 Opfølgning på Erik Stagsteds afgang som formand 

 

Sagen: Erik Stagsted meddelte den 27. februar 2019, at han trak sig som formand for 

Danske Ældreråd med øjeblikkelig virkning. Førstenæstformand Mogens Rasmussen har 

overtaget formandsposten frem til repræsentantskabsmødet.  

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen:  

 drøfter Erik Stagsteds afgang som formand og 

 konstituerer en ny andennæstformand frem til repræsentantskabsmødet, jf. Danske 

Ældreråds vedtægt § 8, stk. 4. 

 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede forløbet og de handlinger og den kommunikation, der har 

været i sagen. Bestyrelsen havde generelt følt sig godt informeret i forløbet og var tilfreds 

med håndteringen af sagen. Et enkelt medlem ønskede, at bestyrelsen var blevet indkaldt 

ekstraordinært. En samlet bestyrelse udtrykte et håb om, at alle medlemmer på det 

kommende repræsentantskabsmøde var parat til at se fremad. 

 

Bestyrelsen konstituerede Carl Aksel Kragh Sørensen som andennæstformand. 

 

2.2 Repræsentantskabsmødet 2019 
 

Sagen: Der er repræsentantskabsmøde mandag den 29. april 2019. Bestyrelsen skal 

drøfte og træffe beslutning vedrørende følgende områder: 
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 Indkomne forslag:  

Der var ved fristens udløb modtaget fire forslag fra medlemmerne til 

repræsentantskabsmødet. Der ønskes en drøftelse af forslagene:  

 

1) Forslag til vedtægtsændring vedr. tidsfrister for udmeldelse af Danske Ældreråd 

fra seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune. Det foreslås, at en udmeldelse kan 

træde i kraft ved udgangen af den tredje måned efter udmeldelsen er modtaget i 

sekretariatet.  

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at forslaget drøftes, og at bestyrelsen ikke 

støtter forslaget, men fastholder den gældende vedtægtsbestemmelse.  

 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede forslaget og godkendte indstillingen. 

Seniorrådet i Høje-Taastrup har efterfølgende den 25. marts meddelt, at de 

trækker forslaget. 

 

 

2) Forslag til vedtægtsændring vedr. taleret for ikke-stemmeberettigede fra 

ældrerådet i Assens Kommune.  

 

Ældrerådet har efterfølgende trukket deres forslag, fordi bestyrelsen tidligere har 

besluttet at fremsætte et identisk forslag.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

3) Forslag til vedtægtsændring vedr. Danske Ældreråds formålsbestemmelse fra 

seniorrådet i Fredensborg Kommune. Der foreslås en ny formulering af 

formålsbestemmelsen, så det fremgår, at Danske Ældreråd skal arbejde for en 

ældrepolitik i Danmark, der bidrager til at alle ældre kan få et godt ældreliv. 

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at forslaget drøftes, og at bestyrelsen 

delvist bakker op den foreslåede revision af formålsbestemmelsen.   

 

Formandskabet foreslår, at bestyrelsen selv fremsætter forslag til ny 

formålsparagraf.  

  

Beslutning: Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede, at bestyrelsen 

fremsætter et eget forslag, der indarbejder den af Fredensborg foreslåede 

formulering i den eksisterende formålsbestemmelse. Bestyrelsen besluttede, at 

følgende formulering foreslås indarbejdet i formålsbestemmelsen i § 3: ”At 

arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.”. 

Bestyrelsen ønskede ikke at ændre ældreråd til ældre-/seniorråd. 

 

4) Forslag til vedtægtsændring vedr. taleret for ikke-stemmeberettigede fra 

ældrerådene i Region Nordjylland. Det foreslås at slette formuleringen i 
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vedtægten om, at ældrerådsmedlemmer, som ikke har stemmeret, kan overvære 

repræsentantskabsmøderne uden stemme-og taleret. 

 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede forslaget og er enig i forslagets hensigt. 

Bestyrelsen besluttede, at det er vigtigt, at vedtægten fortsat har en bestemmelse 

om tale- og stemmeret – se forslag nedenfor. 

 

Ældrerådene har efterfølgende trukket deres forslag, fordi bestyrelsen har 

besluttet at fremsætte et lignende forslag.  

 

  

Udover forslag fra medlemmer skulle bestyrelsens eget forslag om taleret for ikke-

stemmeberettigede indtænkes og endeligt formuleres.  

 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at fremsætte et forslag om, at vedtægtens § 6, 

stk. 3, ændres og formuleres således: ”Ældrerådsmedlemmer, som overværer 

repræsentantskabsmødet uden stemmeret, har taleret.”  

 

Der var ved fristens udløb den 18. marts 2019 modtaget fire 

kandidatanmeldelsesskemaer vedr. formandsposten:  

 

1) Anmeldelse af kandidat Erik Stagsted fra ældrerådet i Vesthimmerland af 31. 

januar 2019. Erik Stagsted kandidatur er dog bortfaldet, jf. mail fra Erik af 27. 

februar 2019 til bestyrelse og sekretariat.  

2) Anmeldelse af kandidat Jørn Gettermann fra seniorrådet i Lyngby-Taarbæk 

Kommune af 20. februar 2019. 

3) Anmeldelse af kandidat Per Boysen fra ældrerådet i Randers Kommune af 15. 

marts 2019. 

4) Anmeldelse af kandidat Mogens Rasmussen fra ældrerådet i Middelfart 

Kommune af 17. marts 2019. 

 

De tre kandidater til formandsposten er offentliggjort mandag d. 25. marts på Danske 

Ældreråds hjemmeside, og kandidatanmeldelserne er udsendt sammen med øvrigt 

materiale til repræsentantskabsmødet den 28. marts. 

 

 

 Procedure for valg af formand 

Som der blev orienteret om på bestyrelsesmødet den 24. januar 2019, vil hver 

kandidat til formandsposten få mulighed for at holde en valgtale på maksimalt 5 

minutter (ingen præsentation via andre elektroniske medier). Taletiden kan deles, 

hvis kandidaten ønsker anbefalingstaler fra andre deltagere. Valgtaler skal aftales 

med mødets dirigent, som ved lodtrækning fastlægger rækkefølgen for valgtalerne.  

 

Afstemningsregler fremgår af vedtægtens § 8. I forbindelse med formandsvalget i 

2017 blev det besluttet, at bestemmelsen skulle forstås således:  
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 Der holdes valg, hvis mere end 1 kandidat opstilles. 

 Der er skriftlig afstemning, hvis der er mere end 1 kandidat opstillet. 

 Opstilles 2 kandidater, vinder den, der har fået flest af de afgivne stemmer.  

o Ved stemmelighed foretages omvalg. Er der herefter stadig 

stemmelighed, trækker den siddende formand lod mellem de to 

kandidater.  

 Opstilles 3 eller flere kandidater:  

o Den kandidat, der opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer, er 

valgt. 

o Opnår ingen af kandidaterne mere end halvdelen af de afgivne 

stemmer, holdes en ny afstemning mellem de to kandidater, der fik 

flest stemmer i første runde.  

 Er der stemmelighed mellem disse to kandidater foretages 

omvalg. Er der herefter stadig stemmelighed, trækker den 

siddende formand lod mellem de to kandidater. 

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at der i 2019 anvendes samme fortolkning af 

afstemningsreglerne som ved formandsvalget i 2017. Dog med den ændring, at det 

ikke er den siddende formand, men en repræsentant fra formandskabet, der ikke er 

formandskandidat, som trækker lod.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen. Proceduren for afstemningsregler 

indskrives i forretningsorden for repræsentantskabsmødet. 

 

 

 Forretningsorden for repræsentantskabsmødet 

Bestyrelsen besluttede på mødet den 24. januar 2019, at bestyrelsens forslag til 

forretningsorden for repræsentantskabsmødet i 2018 ligeledes anvendes i 2019.  

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at der – som følge af bestyrelsens eget forslag 

til repræsentantskabsmødet om taleret for ikke-stemmeberettigede deltagere – laves 

en tilføjelse til forretningsordenen, således at der henstilles til, at alle deltagere, der 

tager ordet, taler på rådets vegne.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.  

 

 

 Beretning 

Den skriftlige beretning er under udarbejdelse i sekretariatet. Udkast til beretning var 

udsendt inden bestyrelsesmødet. Beretningen skal sendes til alle medlemmer 

sammen med det øvrige materiale til repræsentantskabsmødet den 28. marts. 

 

Drøftelse: Bestyrelsen havde en kort drøftelse af beretningen, og sekretariatet fik 

enkelte forslag og rettelser med til den sidste korrektur. 
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 Udtalelse:  

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der igen i år skal være en udtalelse på 

repræsentantskabsmødet.  

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at udtalelsen bliver så aktuel som mulig og 

først lægges fast i april. Udtalelsen kan oplagt tage afsæt i en eventuel politisk aftale 

om en sundhedsreform, hvis der er indgået en sådan på tidspunktet for 

repræsentantskabsmødet. Udtalelsen sendes til bestyrelsen til godkendelse, inden 

den tirsdag den 23. april 2019 udsendes som materiale til repræsentantskabsmødet.  

 

Drøftelse: Bestyrelsen godkendte indstillingen samt foreslog, at udtalelsen gerne 

måtte være skarp ift. den demografiske udvikling og de konsekvenser, den har for 

kommunernes økonomi på ældreområdet. 

 

 

 Ældrerådenes hæderspris:  

Der var frist for indstilling af kandidater til hædersprisen den 12. marts 2019, og 

sekretariatet har modtaget to indstillinger. Kandidatindstillingerne uddeles på mødet.  

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter de to forslag til 

kandidater.  

 

Beslutning: Bestyrelsen pegede enstemmigt på den ene af de to indstillede 

kandidater. 

 

 

 Orientering fra sekretariatet i forhold til repræsentantskabsmødet 

o Antal tilmeldte: der er d.d. 490 tilmeldte 

o Fire inviterede gæster har d.d. takket ja til invitationen 

o Underholdning: Der er booket jazz-kvartet til dans i tilstødende lokale. 

o Politisk taler:  

 Ældreminister Thyra Frank er inviteret til at tale ved 

repræsentantskabsmødet, men der afventes svar fra ministeriet. Der 

er en vis risiko for, at ministeren vil være nødt til at melde afbud på 

grund af udskrivelse af valg til Folketinget. 

 Historiker og forfatter, Henrik Jensen, er booket til at tale om ’Etiske 

valg i et moderne demokrati – sprog og ordentlighed’ ved 

repræsentantskabsmødet.  

o Der tages afsked med den ’gamle’ bestyrelse, og den nye bestyrelse 

præsenteres under punktet eventuelt på repræsentantskabsmødet. 

o Der er aftalt formandskabsmøde vedr. repræsentantskabsmødet, herunder 

møde med dirigenten, den 8. april 2019.  
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 Orientering fra sekretariatet i forhold til ældrepolitisk konference den 30. 

april  

o Antal tilmeldte: der er d.d. tilmeldt godt 500 deltagere. 

o Indledning og afslutning samt mødeledelse på konferencen. Det er besluttet 

at konstitueret formand Mogens Rasmussen åbner og lukker konferencen, 

og at sekretariatschef Trine Toftgaard Lund leder konferencen. 

 

 

 

2.3 Afvikling af valg til Danske Ældreråds bestyrelse  

 

Sagen: Der har den 26. februar – 7. marts 2019 været afviklet valg til Danske Ældreråds 

bestyrelse i alle 10 valgkredse.  

 

Sekretariatet har modtaget én skriftlig indsigelse vedr. afvikling af valget, dels med en 

opfordring til, at bestyrelseskandidater får mulighed for at holde en kort valgtale, dels med 

en opfordring til, at alle medlemmer fra valgkredsen kan overvære valghandlingen og ikke 

alene de stemmeberettigede.  

 

Indsigelsen støttes også af mundtlige tilkendegivelser ved temadagene i Middelfart og 

Aalborg.  

 

Indstilling: Formandskabet/valgudvalget indstiller, at bestyrelsen indstiller til den nye 

bestyrelse, at det i forretningsordenen for valg til Danske Ældreråds bestyrelse i 2021 

kommer til at fremgå, at bestyrelseskandidater har mulighed for at holde en kort valgtale 

inden afstemningen, og at alle medlemmer fra valgkredsen har mulighed for at overvære 

valghandlingen, og ikke alene de stemmeberettigede. 
 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen. Sekretariatet besvarer den skriftlige 

indsigelse. 

 

 

 

2.4 Folkemøde på Bornholm 2019 den 12.- 15. juni 

 

Sagen: Det er tidligere besluttet, at Danske Ældreråd deltager i Folkemødet 2019 med to 

repræsentanter fra formandskabet og sekretariatschefen. Sommerhus med tre 

soveværelser er forhåndsbooket. 

 

Danske Ældreråd har fået en plads i Menneskerettighedsteltet, hvor vi sammen med 

Fonden Ensomme Gamles Værn skal være værter for en debat om skærmbesøg i 

ældreplejen. Desuden arrangeres i samarbejde med Højskolernes Forening et fælles ’spis, 

syng og snak’-arrangement på tværs af generationer.  

Der skal tages stilling til repræsentation i lyset af Erik Stagsteds afgang som formand og til 

det videre arbejde med planlægningen.  



Side 7 af 10 
 

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at beslutning om deltagelse afventer formandsvalget. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

 

 

 

3. Økonomi  

 

3.1 Regnskab – årsrapport 2018  

Sagen: Der er foretaget revision den 25. januar 2019. På baggrund af anvisninger fra 

revisionen er posten ’Feriepengehensættelse’ hævet i forhold til det på mødet den 24. 

januar 2019 fremlagte foreløbige resultat. Resultatet for 2018 er derfor et mindre 

underskud.  

 

Årsrapport 2018 og revisionsprotokollat underskrevet af revisor modtages et par dage 

inden bestyrelsesmødet.   

 

Årsrapport 2018 og revisionsprotokollat forelægges for bestyrelsen på mødet den 21. marts 

til godkendelse og underskrift. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte Årsrapport og protokollat og underskrev begge 

dokumenter. 

 

 

 

 

3.2 Budget 2019 og efterfølgende år 
 

Sagen: Endelig budget for 2019 og følgende år (efter revision) forelægges til bestyrelsens 

godkendelse. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte endeligt budget. 

 

 

Orientering vedr. finanslovsbevillinger 

Sekretariatet har modtaget tilsagnsskrivelse vedr. begge finanslovsbevillinger (rådgivning 

og sundhed) fra Sundheds- og Ældreministeriet. Sekretariatet har tilbagesendt 

acceptskrivelser underskrevet af revisor samt budget for 2019. Sundheds- og 

Ældreministeriet har på den baggrund ultimo februar 2019 udbetalt første rate på begge 

finanslovsbevillinger.  
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Der skal udarbejdes en udviklingsplan for brug af midlerne for hvert bevilling samt 

afrapporteres halvårligt. 

 

 

 

4. Sager til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde 
Første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet er planlagt til den 14. maj i 

Middelfart. Bestyrelsen konstituerer sig på dette møde med to næstformænd. 

 

 

 

5. Øvrige sager  
Har bestyrelsen øvrige sager til drøftelse? 

 

 

 

6. Orientering fra formanden/formandskabet  
 

 

Mogens Rasmussen orienterede om: 

 Deltog i SUFOs årskonference den 18. marts. (SUFO står for landsforening for 

medarbejdere der varetager de SUndhedsfremmende og FOrebyggende 

hjemmebesøg hos ældre). 

 Aftalt telefonsamtale med borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler, 

den 27. marts. Telefonsamtalen er efterfølgende den 25. marts aflyst efter ønske fra 

seniorrådet i Høje-Taastrup. 

 Deltager i 60-års fødselsdagsreception for vicedirektør i Ældre Sagen, Michael Teit 

Nielsen, den 1. april 

 Deltager i møde med fynske ældreråd den 4. april 

 Deltager i Danske Regioners generalforsamling den 11. april 

 

 

7. Orientering fra regionsældreråd og repræsentationer 

 
Regionsældrerådene v. Anker Andersen 

Anker Andersen orienterede om, at regionsældrerådene og mange ældreråd har arbejdet 

grundigt med de nye sundhedsaftaler. Regionsældrerådet i Region Syd har haft en god 

temadag om kommunikation mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsnet, og 

praksisplanen er pt. til høring i flere regioner. 

 

Anker Andersen oplyste desuden, at vejledningen med anbefalinger til de nye 

sundhedsaftaler, som de fem regionsældrerådsformænd har udarbejdet og udsendt i 

december 2018, er blevet brugt.  
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Regionsældrerådene skal i foråret 2019 udpege en observatør til Danske Ældreråds 

bestyrelse, der indtræder efter repræsentantskabsmødet. Navn på vedkommende 

meddeles, når valget er foretaget. 
 

Forum for Underernæring v. Kirsten Nissen 

Kirsten Nissen orienterede om en henvendelse sendt fra Forum for Underernæring til det 

nye nationale forum for mad, måltider og sundhed med en opfordring til, at de gør 

underernæring til et prioriteret område. Forum for Underernæring består af 16 

organisationer og virksomheder og har udarbejdet seks anbefalinger, der kan hjælpe til at 

reducere forekomsten af underernæring i Danmark. 

 

Forum for ældre- og socialtandpleje v. Inger Zander 

Inge Zander havde intet nyt. Der havde ikke været møder. 

 

Folkebevægelsen mod Ensomhed v. Marianne Lundsgaard 

Marianne Lundsgaard orienterede om, at sekretariatet på baggrund af projekt i 

Folkebevægelsen mod Ensomhed (FmE) har spurgt ældreråd i 7 kommuner, om de vil 

være (med)tovholdere på et spis sammen-projekt i april. Der er modtaget positivt tilsagn fra 

to ældreråd. 

Marianne Lundsgaard orienterede ligeledes om March mod ensomhed 2019, som 

Folkebevægelsen for andet år sender på tværs af Danmark i april måned. Læs mere på  

Folkebevægelsens hjemmeside. 

 

Referencegruppe for borgere og pårørende – nedsat af videnscenter for værdig 

ældrepleje v. Anker Andersen og Kirsten Broberg 

Referencegruppen holdt møde den 19. februar med drøftelse af seks nye initiativer opstillet 

af Videnscentret. Det var et spændende møde, og repræsentanterne er optaget af, at 

referencegruppen skal mere end blot at legitimere, at borgere og pårørende høres”.  

 

8. Orientering fra sekretariatet  
 

 Afvikling af temadage om interessevaretagelse, kommunikation og kommunal 

budgetlægning. Der har været mange positive tilkendegivelser ift. temadagene. 

 Møde hos innovationsministeren og sundhedsministeren om regeringens udspil til en 

sundhedsreform den 30. januar 2019 

 Første møde i referencegruppe til Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til national 

handlingsplan om ’Det gode ældreliv’ den 30. januar 2019. Trine Toftgaard Lund 

indgår i referencegruppen. 

 Danske Ældreråd er inviteret til at deltage i Sundheds- og Ældreministeriets 

følgegruppe for undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til 

døende, der dør uden for hjemmet. Lisbeth Grøndahl indgår i følgegruppen. 

 Danske Ældreråd var inviteret til at deltage i Styrelsen for Patientsikkerheds og 

Dansk Selskab for Patientsikkerheds workshop om Medicin uden skade den 5. 

marts, hvor vi dog ikke havde mulighed for at deltage.  
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 Deltog i SUFOs årskonference den 18. marts (SUFO står for landsforening for 

medarbejdere der varetager de SUndhedsfremmende og FOrebyggende 

hjemmebesøg hos ældre).  

 Deltager i reception for underdirektør i Ældre Sagen, Michael Teit, den 1. april 2019. 

 Deltager i Danske Regioners generalforsamling den 11. april 2019. 

 

 

9. Eventuelt  
Kirsten Nissen har skrevet et kritisk læserbrev om sundhedsministerens forslag om at 

digitalisere det gule sundhedskort. Læserbrevet – der er bragt i Politiken - følges op af et 

brev til sundhedsministeren fra Danske Ældreråd med tilsvarende budskaber. 

 

Afgående bestyrelsesmedlemmer takkede for samarbejdet og blev takket for deres indsats i 

de forgangne år. 


