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Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017  
 
Tid: Torsdag 12. okt. 2017 kl. 10.00 – 15.00 
Sted: Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart 
Afbud: Jørgen Linnemann 
Referent: Charlotte Broe, Marianne Lundsgaard 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Punkt 2.7. rykkes op før punkt 2.1.  

 

2. Sager til behandling 
2.7. Proces for godkendelse af bestyrelsens referater 

Sagen: Der er ikke en klar procedure for, hvordan referater af bestyrelsesmøder 
godkendes. 
Indstilling: Formandskabet indstiller, at efter hvert beslutningspunkt på 
bestyrelsesmødet oplæses referatet af punktet og derefter godkendes det. 
Beslutning: Fra og med dette bestyrelsesmøde oplæser referenten beslutningen 
efter hvert beslutningspunkt, som den skrives i referatet. Herefter godkender 
bestyrelsen referatet for punktet. Referenten har mulighed for at omformulere 
ordlyden, hvis den derved står mere klart.  

 
2.1. Godkendelse af punkt ”2.5.1. Bestyrelsens arbejdsform og opgaver” på 
bestyrelsesmødet             
       23. august 2017 

Sagen: I det godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 23. august 2017 står der 
følgende under punkt 2.5.1.: Dagsorden til bestyrelsesmøder er et internt 
arbejdsredskab, der udelukkende udsendes til bestyrelsesmedlemmer, mens 
referatet udsendes til alle medlemmer og offentliggøres på DANSKE ÆLDRERÅDs 
hjemmeside. 
Et medlem af bestyrelsen ønsker punktet taget op, da vedkommende ikke er enig i 
beslutningen. 
Beslutning: Det enkelte bestyrelsesmedlem kan under fortrolighed videresende 
dagsordenen til sin stedfortræder. 

 
 
2.2. DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder 

Sagen: På bestyrelsesseminaret d. 22. august. 2017 arbejdede bestyrelsen med 
dokumentet 
”DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder” Sekretariatet 
har gennemskrevet dokumentet med baggrund i bestyrelsens arbejde på seminaret, 
og formandsskabets indstilling.  
Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen, at dokumentet vedtages. 
Beslutning: Sekretariatet retter dokumentet ifølge bestyrelsens beslutninger og 
sender dokumentet ud til DANSKE ÆLDRERÅDs 98 medlemmer til inspiration. 
Mindretalsudtalelse fra Finn Kamper-Jørgensen: 
Med stor beklagelse konstaterer jeg, at bestyrelsen ikke ønsker at anbefale, at 
kommunalbestyrelser etablerer ”Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen” til at 
rådgive om en forstærket forebyggelsesindsats for ældrebefolkningen via en specifik 
rådgivningsstruktur med ældrerådsrepræsentanter, fagfolk og forvaltningsledelse. 
Der er gode erfaringer fra Danmarks eneste sådanne forebyggelsesråd. 
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2.3. Listeopstilling og fælles valgdato til ældrerådsvalg 

Sagen: På baggrund af det øgede pres for listeopstilling og fælles valgdato til 
ældrerådsvalgene ønsker Formandskabet en drøftelse af dette. 
Se artikel: http://www.seniorhaandbogen.dk/nyheder/politik/thyra-frank/   
Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen, at DANSKE ÆLDRERÅD forsat 
er imod listeopstilling til ældrerådsvalg.  
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen, og drøftede de mulige 
konsekvenser af en fælles valgdato for ældrerådene. I sekretariatets undersøgelse 
vedrørende ældrerådsvalgene, der udsendes til de 98 medlemmer af DANSKE 
ÆLDRERÅD i slutningen af november, undersøges  ældrerådenes holdninger til 
fælles valgdato nærmere.  
 

 
2.4. Pårørende og serviceloven. 

Sagen: På baggrund af Ældresagens opfordring til politikerne om at skrive pårørende 
ind i Serviceloven ønsker Formandskabet en drøftelse af dette. Se artikel: 
https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/paaroerende/synspunkt/skriv-
stoette-til-paaroerende-ind-i-serviceloven 
Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen, at DANSKE ÆLDRERÅD ikke 
bakker op om Ældresagens synspunkt om at pårørende skal skrives ind i 
serviceloven.  
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.  

 
 
2.5. Landsdækkende demensdag 

Sagen: Der er kommet et forslag fra bestyrelsesmedlem Inge Jacobsen om at 
DANSKE ÆLDRERÅD igangsætter en demensdag i lighed med FN`s Internationale 
Ældredag. En dag hvor alle kommuner arrangerer borgermøde, temadag m.m.  
Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen, at DANSKE ÆLDRERÅD 
opfordrer til lokalt samarbejde i kommunerne, i allerede etablerede fora. 
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 

 
 
2.6. Brug af versaler i navnet DANSKE ÆLDRERÅD 

Sagen: Sekretariatet foreslår, at der ikke længere bruges versaler i navnet DANSKE 
ÆLDRERÅD, men derimod skrives Danske Ældreråd. Der er ingen andre 
organisationer, der bruger versaler, og det forringer læsbarheden og skaber 
disharmoni i teksten. 
Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen, at DANSKE ÆLDRERÅD ikke 
længere skrives med versaler, men skrives Danske Ældreråd. 
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 

 
 
2.8. Politik for pressemeddelelser 

Sagen: Der er ikke en klar afgrænsning af, hvad DANSKE ÆLDRERÅD skal udtale 
sig om eller udsende pressemeddelelser om.  
Beslutning: Da sekretariatet arbejder med et udspil til en kommunikationsstrategi, 
der både omhandler den medlemsrettede og den eksterne kommunikation, 
besluttede bestyrelsen at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.  

 
 

http://www.seniorhaandbogen.dk/nyheder/politik/thyra-frank/
https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/paaroerende/synspunkt/skriv-stoette-til-paaroerende-ind-i-serviceloven
https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/paaroerende/synspunkt/skriv-stoette-til-paaroerende-ind-i-serviceloven


   

3 
 

3. Økonomi 
3.0 Intet til punktet 

 
 

4. Øvrige sager 
4.1. Henvendelse fra Kolding ældreråd vedrørende økonomien i Kolding kommune 

Sagen: Kolding ældreråd har henvendt sig til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD.  
Drøftelse: Bestyrelsen drøftede henvendelsen, og besluttede at DANSKE 
ÆLDRERÅD 
sender en skrivelse til partierne på Christiansborgs ældreordførere med CC til 
Kolding ældreråd. Formålet med skrivelsen er at gøre ældreordførerne på 
Christiansborg opmærksom på konsekvenserne af, at de stigende udgifter i 
kommunerne ikke bliver dækket af ekstra midler.  

 
4.2. Henvendelse til bestyrelsesmedlem i egen valgkreds 

Sagen: Formandskabet har på baggrund af en konkret sag om ældrerådenes 
høringsret besluttet, at bestyrelsesmedlemmer ikke skal fungere som 
sagsbehandlere og umiddelbart inddrage sekretariatet.   
Drøftelse: Bestyrelsen blev orienteret. 

 
 
4.3. Mærkesagen ”Underernæring” 

Sagen: Sekretariatet er kommet med et forslag til, hvordan sekretariatet kan bidrage 
til arbejdet med mærkesagen ”Underernæring” frem til repræsentantskabsmødet i 
maj 2018. Formandskabet ønsker en drøftelse af, hvordan bestyrelsen kan arbejde 
med mærkesagen.  
Drøftelse: Bestyrelsesmedlemmerne bringer mærkesagen op i relevante 
sammenhænge, og melder gerne ind til sekretariatet med resultater og erfaringer.  

 
 
4.4. Evaluering af bestyrelsesseminar 

Sagen: Evaluering af form, indhold og udbytte af bestyrelsesseminaret. 
Drøftelse: Bestyrelsesseminaret blev kort evalueret, og bestyrelsen udtrykte 
tilfredshed med stedet og indholdet af seminaret. 

 
 
4.5. Økonomi – ældre etniske minoriteter 

Sagen: Kirsten Nissen orienterer om SFI- rapporten ”Ældre etniske minoriteter” og de 
økonomiske vanskeligheder, der kan være forbundet med at være ældre og ikke 
kunne opnå fuld pension. Rapporten hentes her: 
https://www.sfi.dk/publikationer/%C3%A6ldre-indvandrere-og-flygtninges-
oekonomiske-situation-12470/  
Drøftelse: Kirsten Nissen orienterede om SFI- rapportens indhold og København 
kommunes arbejde med denne udfordring. Sekretariatet orienterer ældrerådene, med 
afsæt i hvordan ældrerådene kan sætte emnet på dagsordenen lokalt.   

 
 
4.6. ”Hvorfor interessere sig for forebyggelsen blandt ældre med sygdom?” 

Sagen: Mogens Rasmussen orienterer om ny data fra oplæg på KL’s konference d. 
25. september.  Oplægget hed ”Hvorfor interessere sig for forebyggelsen blandt 
ældre med sygdom?” og var ved overlæge Jesper Ryg.  

https://www.sfi.dk/publikationer/%C3%A6ldre-indvandrere-og-flygtninges-oekonomiske-situation-12470/
https://www.sfi.dk/publikationer/%C3%A6ldre-indvandrere-og-flygtninges-oekonomiske-situation-12470/
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Drøftelse: Mogens Rasmussen orienterede om oplægget. Sekretariatet orienterer 
ældrerådene, med afsæt i hvordan ældrerådene kan sætte emnet på dagsordenen 
lokalt.   
 

 
 

5. Orientering fra formanden/formandskabet 
Erik Stagsted: 

 Der har været møde med Ældresagen. Erik Stagsted og Marianne Lundsgaard deltog. 

 Der har været møde med formændene for SUFO og DKDK. Erik Stagsted og Marianne 
Lundsgaard deltog.  

 Det har været møde med PIU – referatet udsendes til bestyrelsen. Erik Stagsted og Lisbeth 
Grøndahl deltog.  

 DANSKE ÆLDRERÅD og formændene for regionsældrerådene har møde med Formanden 
for Danske Regioner, Bent Hansen, d. 5. oktober. Erik Stagsted og Marianne Lundsgaard 
deltager fra DANSKE ÆLDRERÅD. 

 KL har afholdt ældrepolitisk konference. Erik Stagsted, Mogens Rasmussen og Marianne 
Lundsgaard deltog.  

 
Kirsten Nissen: 

 Deltog den første dag på DKDK’s årskursus. 
 
 

6. Orientering fra repræsentationer mv. 
 Folkebevægelsen mod Ensomhed. V. Inge Jacobsen. 

 Forum for underernæring. V. Kirsten Nissen. 

 Forum for ældre- og socialtandpleje V. Inger Zander. 

 Sikker Trafik V. Jørgen Larsen. Sikker Trafik har endnu ikke svaret vedrørende 
repræsentation. 

 Orientering fra regionsældrerådene – Ved Anker Andersen. 

 Center for menneskerettigheder beklager, at DANSKE ÆLDRERÅD har trukket sin 
repræsentation og siger tak for samarbejdet.  

De respektive bestyrelsesmedlemmer orienterede kort om aktiviteter siden sidste 
bestyrelsesmøde.  

 

7. Orientering fra sekretariatet 
7.1. Nye tiltag 

 Sekretariatet udsender medio november et spørgeskema til formænd for alle ældreråd. 
Formålet er at indsamle viden om, hvordan ældrerådsvalg i denne periode (siden 2013 og 
til og med 2017) er gået i de enkelte kommuner. 
Skemaet er det samme skema som blev udsendt for fire år siden – evt. med en lille 
justering – så det fortsat er muligt at sammenligne valgenes resultater gennem flere 
år/årtier. 

 Sekretariatet arbejder med at udvikle den medlemsrettede kommunikation ved fremover at 
sammensmelte info-mails og nyhedsbreve, så der udgår en mail hver måned indeholdende 
både et par artikler og korte nyheder af relevans for ældrerådenes arbejde. 
En af tankerne er, at have et fast punkt med nyt fra bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD – 
hvor det bestyrelsesmedlem der repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD i f.eks. 
Folkebevægelsen mod ensomhed, i Sikker Trafik eller andre grupper kort kan skrive og 
derved synliggøre arbejdet og hvor landsformanden kan præsentere holdninger og fra tid til 
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anden en leder. Det er en måde at synliggøre bestyrelsens arbejde og bestyrelsens 
medlemmer. 
Vi kan sideløbende udsende 1 til 2 egentlige nyhedsbreve årligt som et temabasseret 
nyhedsbrev – f. eks. med artikler der relaterer sig til mærkesagen. 
Vi påtænker at starte den nye form op i forbindelse med tiltrædelsen af de nye ældreråd 

1.1.18. 

 Hjemmesiden får nye punkter, bl.a.  høringer, mærkesag, den kommende akutfunktion, og 
senere om værdighedsmilliarden 2018 og demenshandleplan 2015. 

 Frikommuner. Der er to frikommunenetværk omkring sundhed og ældre. Det ene består af 
Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby- Taarbæk kommuner, og det andet består af 
Esbjerg, Odense, København, Aarhus og Randers. Charlotte Broe følger forsøget og tager 
kontakt til ældrerådene i de pågældende kommuner.  

 Persondataloven. Der er vedtaget en ny persondataforordning, der træder i kraft d. 25.5 
2018. Tidligere gjaldt loven personhenførbare oplysninger, der fx drejede helbred, politisk 
overbevisning eller seksuelle forhold, men loven er i dag udvidet til at omhandle alle 
personhenførbare oplysninger, også fx e-mail eller telefonnummer.  

 
7.2. Sekretariatet 

 Marianne Lundsgaard har gennemført MUS–samtaler med de ansatte. 

 Dorthe Neergård har gennemført første del af et kursus for sekretariatet og anden del 
afholdes  
4. oktober. 

 Satspuljeansøgningen er afsendt, og kvittering er modtaget 
 

 
7.3. Temadage og konferencer 

 Der er nu flere end 300 tilmeldte til Vingstedkonferencen 24. oktober. 
 
7.4. Følgegrupper 

 DANSKE ÆLDRERÅD deltager i den faglige følgegruppe til projektet Sikkert seniorliv. 
       Sikkert seniorliv er et nyt projekt, som har til formål at  

 øge livskvaliteten, skabe flere gode leveår og øge middellevetiden for ældre 
danskere 

 styrke ældres mentale sundhed 
 afstigmatisere ældres mentale sundhed og aldersdepression 

 Der har været det fjerde følgegruppemøde i Sundhedsstyrelsen om den ældremedicinske 
patient. Marianne Lundsgaard deltog. 

 
7.5. Møder 

 Sundhedsstyrelsen har afholdt sit årlige dialogmøde med brugerorganisationerne. 
Marianne Lundsgaard deltog.  

 Der har været afholdt det tredje indikatormøde om indikatorer til at måle god ældrepleje. 
Lisbeth Grøndahl deltog.  

 Der har været det tredje møde i Sundheds- og Ældreministeriet om unødig dokumentation 
og kontrol.  

 Regionsældrerådet i region Sjælland har bedt Lisbeth Grøndahl om at holde oplæg om 
akutfunktion på et møde i november.  

 
 

8. Eventuelt  
Lokalerne på Middelfart rådhus er booket til næste bestyrelsesmøde, og de kommende 
bestyrelsesmøder blev foreslået udvidet til kl. 16.00. 
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Det blev foreslået at lokalerne i Odense fortsat også benyttes til bestyrelsesmøder.  
 
 

 
 

Kommende møder  
Formandskabsmøde: 5. december 2017 
Bestyrelsesmøde: 22. januar 2018 
Formandskabsmøde: 27. februar 2018 
Bestyrelsesmøde: 15. marts 2018 
Formandskabsmøde: 17. april. 2018 


