


Velkommen til 

(et lidt mærkeligt)

Årsmøde 2020

Gerner Nielsen

Formand

Rudersdal lokalafdeling 



Forslagskassen



Et godt forslag



Dagsordenen (i.h.t vedtægten)

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafd. virksomhed

3. Forelæggelse af regnskab

4. Orientering om fremtidigt virke

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Eventuelt



Så skal vi til det -

Valg af dirigent



Carsten Thaarup
Frivillig dirigent i Ældre Sagen

Bestyrelsen foreslår:



Beretning om

lokalbestyrelsens virksomhed 
(til godkendelse)



Landsforeningen Ældre Sagen

En folkelig bevægelse der med nærvær, indsigt og 
handlekraft arbejder for:

- Et godt arbejdsliv og en tryg økonomi – hele livet

- Stærk behandling, pleje og omsorg

- Skabe samvær og nærvær

- Vi giver det videre

Ingen argumentation uden dokumentation



Landsforeningen Ældre Sagen

• 890.000 medlemmer ved udgangen af 2019, netto 
tilvækst på ca. 39.000 medlemmer

• 61% af alle over 65 er medlem

• Når man først er medlem, så melder man sig IKKE ud

• 215 Lokalafdelinger

• 20.200 aktive frivillige

• Cirka 90.000 arrangementer landet over

• Yder cirka 36.000 rådgivninger pr. år

• Medlemsfordele og rabatter 2.500 steder



Ældre Sagen i Rudersdal

• 9.652 medlemmer ved udgangen af 2019 

• tilvækst på 407 medlemmer

• 146 aktive frivillige

• reduktion på 6 frivillige



Lokalbestyrelsen i Rudersdal

Anders Houmøller – Arrangementer, Webmaster, PR&K

Birgitte Kløverpris - Sekretær

Dorthe de Bang - Udflugter, skolevenner

Edel Baunbæk-Knudsen – Den hjælpende hånd

Gerner Nielsen – Formand, PR&K, Ældrepolitik 

Hans Kjærgaard – Faste aktiviteter 

Kylle Svan – Kontoret

Per T. Christensen - Næstformand, IT aktiviteter

Søren Bo – Kasserer



Lokalbestyrelsen i Rudersdal

Bestyrelsessuppleanter:

Søren Jespersen – Herreværelset

Vibeke Rivold



Lokalbestyrelsen i Rudersdal

• 1 Konstituerende møde

• 11 Bestyrelsesmøder

• 10 møder i PR&K udvalget

• 12 møder i Distrikt 9

• En række møder med politikere og embedsmænd i 
kommunen

• Deltagelse i flere arbejdsgrupper i landsforeningen

• God indsigt i, og mulighed for at påvirke 
landsforeningens ”kurs”



Demensvenlig lokalafdeling

• Demensansvarlig

• Aktiviteter for demente

• Hjælp og vejledning

• Demens – hvordan håndterer jeg det?



Persondataforordningen

• Du har selv oplyst dine data

• Vi registrerer ikke personfølsomme data

• Data er nødvendige for eksempel ved tilmelding

• cirka 4% har ikke oplyst fødselsdato

• Vi videregiver ALDRIG data til andre

• Vi opbevarer kun data så længe de er relevante

• Du kan altid bede om at blive slettet

• Landsforeningen Ældre Sagen er dataansvarlig  



Arrangementer og Aktiviteter



Arrangementer

• Foredrag

• Partnerarrangementer

• Herreværelset

• Fredagsmatiné mm

• Fruerstuen

• Rejser

• Udflugter



Særlige arrangementer i 2019



Kun for mænd



Rudersdal Folkemødedag



Sammen med aktivitetscentrene

• Danmark spiser sammen

• Både i uge 17 og i uge 45

• Folkebevægelsen mod ensomhed

• Landsdækkende initiativ



Social humanitære aktiviteter
• Den hjælpende hånd

• Bisidderordningen

• Besøgsvenner

• Småopgaver

• Chaufførtjeneste på plejehjemmene 

• Influenza vaccination

• IT Hjælp

• IT besøgsvenner 

• IT hjælperne

• IT caféer

• Undervisning 

• Musikarrangementer

• Telefonkæden

• Tryghedsopkald



Faste aktiviteter

• Bridge x 2

• Fiskeklubben

• Fransk 

• Gæt og Syng

• Konversations Engelsk (stoppet i 2020)

• Litteraturkredse x 2

• Vedligehold dit engelsk

• Videogruppen



Faste aktiviteter - Motion

• Badminton

• Længere Vandreture

• Petanque

• Stavgang i Dyrehaven

• Stavgang Nord

• Traveture fra Skodsborg Station



Frivillige har i 2019 planlagt og gennemført

• over 2.500 Arrangementer og aktiviteter

• med over 23.000 deltagere

Tallene er retvisende, men tåler ikke et akademisk ”eftersyn” 



TAK
Til alle de frivillige som ved deres indsats gør dette muligt

Uden frivillige ingen Ældre Sagen



Tak til vores partnere

• Advokatfirmaet Jane Heller (stoppet i 2019)

• DUKA

• Formuepleje

• GF Forsikring

• LokalBolig Birkerød og Holte

• Torp’s Begravelser (ny i 2020) 

• Willis Towers Watson



Beretning

til godkendelse



Forelæggelse af regnskab

til udtalelse



Regnskabet er omdelt



Resultatopgørelse



Balance



Regnskab til udtalelse



Orientering om 

fremtidigt virke



De overordnede mål for bestyrelsens 

arbejde

• Kontakt til flere af vores medlemmer

• Vi ”ser” forsat kun mindre end 10%

• Rekruttering af nye frivillige

• Vi har lige nu flere spændende ”job” ledige

• Tag kontakt til os hvis du er interesseret

• Interessante (målrettede) arrangementer

• Øget lokal indflydelse



De overordnede mål for bestyrelsens 

arbejde

• Nøje følge udviklingen omkring:

• Den nye struktur for social- og sundhedsområdet

• Frisætning af medarbejderne

• Pleje og omsorg 

• Akutberedskabet (frikommuneforsøg)

• Demensstrategien



Hvordan når vi målene

• Synlighed

• Samarbejde med kommunen

• Politikere såvel som embedsmænd

• Samarbejde med Seniorrådet

• Samarbejde med partnere

• Fastholde fokus på mærkesagerne

- Et godt arbejdsliv og en tryg økonomi – hele livet

- Et sundt og aktivt liv – hele livet

- Stærk omsorg og pleje

- Samvær og nærvær

- Vi giver det videre



Kommunikationen med medlemmerne



Kommunikationen med medlemmerne



Rudersdal Avis

• 9 gange årligt, cirka midt måned, midtersideopslag 

• Ikke i juni, juli og december 



Lokalt nyhedsbrev

• Introduceret i april 2017

• Direkte i din mailboks

• Er meget populært hos modtagerne

• Meget høj åbningsrate – over 80%

• Forbundet til online tilmelding

• Mange direkte ”klik”

• Betaling med Dankort eller MobilePay

• Ved sidste udsendelse sendt til 2.093 medlemskaber –

cirka 3.000 medlemmer



Sådan tilmelder du dig nyhedsbrevet

• Gå ind på ældresagen.dk/rudersdal

• Scroll lidt ned af siden til du ser denne boks, tryk på 

tilmeld



Sådan tilmelder du dig nyhedsbrevet



Sådan ser nyhedsbrevet ud



Klik på et arrangement du vil vide 

mere om



Vil du med?



Tilmeld dig

mangler hos 4% af jer



Så nemt er det! 

• Når der en sjælden gang skal betales kan du gøre det med 

det samme



Og rent praktisk

• Du får straks en bekræftelse på mail 

• Vi har mulighed for at sende dig en mail hvis der sker 

ændringer 

• Det er hurtigere og nemmere både for dig og for os

• Hvis du alligevel ikke kan komme så gør os en tjeneste -

meld fra! 



www.ældresagen.dk/rudersdal



Du finder os også her -



Du kan også -

• Ringe til os på 30 34 38 24
• Læg besked på telefonsvareren

Eller

• Sende en mail på aes@outlook.dk

mailto:aes@outlook.dk


Hvis man ikke er digital



Hvad er det så vi kommunikerer?



Arrangementer og aktiviteter

• Foredrag

• Herreværelset

• Fruerstuen

• Fredagsmatiné

• Rejser, i samarbejde med Hørsholm

• Udflugter

• Alle de lokale/faste aktiviteter

• Mænds sundhedsdag

• Rudersdal Folkemødedag

• Danmark spiser sammen



IT kurser



Andre IT tilbud

• IT besøgsvenner

• Hjemme hos dig – og i dit tempo 

• IT hjælpere – teknisk hjælp

• Hjemme hos dig – i vores tempo 

• Muligvis on-line med TeamViewer 

• IT Caféer

• Afholdes ugentligt på skiftevis Birkerød og Holte 

bibliotek



I 2020 har vi sat gang i flere nye aktiviteter

• 2 nye litteraturkredse – begge er fuldt optaget

• IT Cafe på Birkerød og Holte bibliotek

• Vågegruppe i samarbejde med Røde Kors

• Bordtennis – mere info i nyhedsbrevet

• Birkerød Badmintonhal – fire borde

• Dagen vælges afhængig af deltager præferencer

• Flere hold er muligt hvis nogen har mod på det 



HUSK -

det fremtidige virke er også op til dig!

• Alt er baseret på frivilligt ulønnet arbejde

• Har du gode ideer til nye aktiviteter?

• Hvis vi på nogen måde kan, så støtter vi

• Bliv en del af et fællesskab hvor vi hjælper og støtter 

hinanden – du er aldrig alene

• Vil du yde en indsats og gøre en forskel ?

• Så bliv frivillig, du holder dig i gang, du hjælper og glæder 

andre og du får det bedre med dig selv

• Uden frivillige, intet Ældre Sagen 



Hvorfor skal jeg være 

frivillig?



Indkomne forslag





Valg af bestyrelsesmedlemmer



Inden der skal vælges

Skal vi sige farvel og tak for mange mange års indsats til 

Dorthe de Bang

Dorthe fortsætter heldigvis som frivillig



Lokalbestyrelsen i Rudersdal

Anders Houmøller 

Birgitte Kløverpris

Dorthe de Bang – ønsker ikke genvalg

Edel Baunbæk-Knudsen

Gerner Nielsen

Hans Kjærgaard – afgået ved døden

Kylle Svan

Per T. Christensen

Søren Bo 



Valg af bestyrelsesmedlemmer

• 4 medlemmer er på valg, 2 genopstiller, bestyrelsen 
foreslår genvalg af:

• Edel Baunbæk-Knudsen - genvalgt

• Per T. Christensen - genvalgt

• 2 medlemmer skal nyvælges, bestyrelsen foreslår:

• Anna Nyholm Jensen - nyvalgt

• Frank Schubert - nyvalgt

Er der andre der ønsker at stille op?



Valg af suppleanter



Valg af suppleanter

• Der skal vælges mindst 2 suppleanter

• suppleanter vælges for 1 år

• Bestyrelsen foreslår:

• Vibeke Rivold – genvalg - genvalgt

• Karen Marie Stigaard – nyvalg – nyvalgt

• Cathrine Schlicht-Bang - nyvalgt

Er der andre der ønsker at stille op?



Eventuelt
(punktet hvor alt kan diskuteres, men intet kan besluttes)

Ingen punkter blev foreslået



TAK
• Til jer, for jeres opmærksomhed og interesse for 

lokalafdelingen

• Til dirigenten, for hans indsats

• Og kom godt hjem




