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Distrikt 8 kontaktoplysninger

Konstitueret Formand: Jan Munk, Skovbo, jannymunk@gmail.com 
Konstitueret Næstformand: Anne Grethe Krogager, Greve, ag.krogager@gmail.com
Kasserer: Anders Egø, Holbæk, anders@xn--eg-mka.dk
Sekretær: Torben Pedersen, torbenpedersen@yahoo.com
IT-koordinator: Tonny Viedél Nielsen tonny@viedel.dk
Socialhumanitær koordinator: Grethe Hansen gretheconnie@gmail.com
Ældrepolitisk koordinator: Kirsten Møller-Hansen kmh@tecvent.dk
Motionskoordinator: Merete Hansen merete@dragevej.dk

Distriktets opgaver
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DISTRIKTERNE OG ÆLDRE SAGENS 
SUNDHEDSUDVALG
I hver af Danmarks fem regioner repræsenteres 
Ældre Sagen af et sundhedsudvalg. Distrikterne 
udpeger medlemmerne til sundhedsudvalgene 
og samarbejder om at indstille medlemmer til 
Regionernes patientinddragelsesudvalg. 

• Region Hovedstadens sundhedsudvalg  
udgøres af D9 og D10 

• Region Sjællands sundhedsudvalg udgøres af 
D7 og D8 

• Region Syddanmarks sundhedsudvalg  
udgøres af D4, D5 og D6 

• Region Midtjyllands sundhedsudvalg udgøres 
af D2 og D3 

• Region Nordjyllands sundhedsudvalg  
udgøres af D1 

DISTRIKTETS OPGAVER
Distriktets opgave er at skabe netværksaktivite-
ter, vidensdeling og inspiration for de frivillige i 
distriktets lokalafdelinger. 

DISTRIKT 8
Distrikt 8 er sammensat af 29 lokalafdelinger i 13 kommuner fordelt 
med 10 koordinationsudvalg og 3 solitære afdelinger.

Distriktsledelsen udgøres af formand, næstformand og kasserer. Di-
striktsledelsen holder møder efter behov – dog mindst et møde hvert 
halvår. Her deltager foruden distriktsledelsen sekretær, web-redaktør 
plus distriktskoordinatorer for det socialhumanitære, ældrepolitik, 
IT og motion samt foreningskonsulenten og repræsentant fra lands-
ledelsen. På IT, motion og det ældrepolitiske er der nedsat fagudvalg, 
der sammen med distriktskoordinatorerne planlægger og iværksætter 
aktiviteter på de respektive områder. 

Distrikt 8 og Distrikt 7 samarbejder om sundhed, der tillige omfatter 
sygehuse og Det Nære Sundhedsvæsen. Udvalget er i samarbejde med 
ledelsen i D7 under genetablering (november 2019). 
 
De enkelte fagudvalg opfylder deres formål med at skabe og udvikle 
netværk og vidensdeling for distriktets frivillige ved udbud af kurser og 
temadage, der tilrettelægges i samarbejde med Ældre Sagens Kursus-
afdeling. Det tilstræbes at hvert udvalg afholder et kursus pr. halvår. 
Derudover kan udvalgene udbyde ad hoc kurser/temadage inden for 
aktuelle emner.

Det er vigtigt for os, at temadagene er relevante og aktuelle, samt 
dækker de behov lokalafdelingerne har. For at kunne leve op til det, vil 
vi derfor opfordre lokalafdelingerne til at komme med forslag/respons 
både af form og indhold af vores arrangementer, samt ideer og forslag 
til udvikling af samarbejdet.

Distriktsledelsen er en del af Ældre Sagens organisation og virker til 
fremme af frivilligheden.

Derfor kontakt os. Vi er til for de frivillige.

DISTRIKTETS SAMMENSÆTNING
Distriktet udgøres af lokalafdelinger i et fastsat 
geografisk område. 
Distriktsledelsen i det enkelte distrikt skal som 
minimum bestå af: Formand, næstformand og 
kasserer. 
Ledelsen vælges i april måned af formændene 
i lokalbestyrelserne på det årlige distriktsårs-
møde.
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