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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 27. august 2019  
 
Meddelelser 
Odense Kommune har færdiggjort projekt 
”Odense Task Force Velfærd” om 
velfærdsudfordringer i Odense de næste 10 
år. Et spændende stykke arbejde.  
 
Ansøgning om fravigelse af bopælskravet er 
imødekommet. 
 
Workshop om ”frivillige ledere” afholdes på 
landsbestyrelsesmødet i oktober. 
 
Ved dødsfald sender landsforeningen Ældre 
Sagen hilsner, såfremt det drejer sig om 
tidligere landsbestyrelsesmedlemmer eller 
æresmedlemmer.  
 
Der har været afhold en række 
ministermøder; blandt andet  med 
sundheds- og ældreminister Magnus 
Heunicke, beskæftigelsesminister Peter 
Hummelgaard og boligminister Kaare 
Dybvaad. Alle positive og konstruktive.  
 
Formanden havde deltaget med oplæg i 
Distriktets Dag i distrikt 3. Det havde været 
en spændende dag med ca. 100 deltagere og 
god debat. 
 
I forbindelse med de før omtalte 
ministermøder fik landsbestyrelsen en 
gennemgang af den præsentation, der var 
vist på disse møder. Præsentationen viser 
den demografiske udvikling, behovet for 
plejeboliger, udviklingen i hjemme-
hjælpstimer og folkepensionister.  
 
Medlemstal 
Vi har nu 864.733 medlemmer.  
Nye medlemmer i 2019 er 49.477, mens 
gentegningen for 1. halvår 2019 er 91.9 %. 
 

 

 
Udvikling i økonomi 
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
udviklingen i dansk og international 
økonomi og den betydning, det kan have for 
Ældre Sagens arbejde.  
 

Distributionstilskud 

Bladpuljens Fordelingsudvalg, under Slots- 

og Kulturstyrelsen har varslet, at Det Sker i 

den nuværende form ikke er berettiget til 

distributionstilskud. Der arbejdes på at opnå 

en løsning, men det må forudses at have 

budgetmæssige konsekvenser, hvorfor der 

bl.a. af denne grund må forudses en 

kontingentjustering.  

 

Ekspertdag 

Den 2. september afholdes Ekspertdag om 

den ældre medicinske patient i campus i 

samarbejde med Lif – Lægemiddel-

industrien. Der forventes ca. 100 deltagere – 

bl.a. sundheds- og ældreministeren og 

Sundhedsstyrelsens direktør. 

 

Havbakken 

I sagen om Havbakken har Ældre Sagen i 

juni gjort Hjørring Kommune opmærksom 

på, at beboernes lejekontrakter skal opsiges, 

hvis kommunen vil nedlægge plejeboligerne 

på Havbakken; og at opsigelsen kan påklages 

og kræves forelagt domstolene. Sagen er 

gennemgået med en advokat, der om 

nødvendigt kan bistå Ældre Sagen og 

beboerne fremadrettet. 
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Gaver 

Landsbestyrelsen var enig i, at 

beløbsgrænsen for gaver, der gives i 

lokalafdelinger til frivillige i anledning af 

fratrædelse, fødselsdage, jubilæer med mere 

hæves fra 300 kr. til 500 kr. Grænsen er 

fastsat efter samråd med revisor.  

 

Landsbestyrelsen bemærkede, at dette alene 

er en maks. grænse. Lokalbestyrelserne kan 

vælge at give gaver op til dette beløb. 

 

Grøn Smiley 

Sekretariatet har haft uanmeldt besøg af 

Arbejdstilsynet. Vi har efter besøget fået en 

”Grøn Smiley”. 

 
Delegeretforsamlingen 2019 
Landsbestyrelsen godkendte dagsorden for 
delegeretforsamlingens møde i 2019.  
 
 
Ombygning af stueetagen – Mercedes 
værkstedet 
Udkast til tegning over ny indretning af 
stueetagen til reception med videre blev 
gennemgået. Mercedes fraflytter 1. oktober. 
Indretningen tager udgangspunkt i et ønske 
om at åbne mere op for omverdenen og at 
leve op til FNs verdensmål ved at plante 
træer. 
 
I forbindelse med Mercedes’ fraflytning er 
der foretaget miljøundersøgelse for oliespild. 
Resultatet viser, at der er olieforekomster i 
betongulvet i værkstedet. Der foretages nye 
undersøgelser, når Mercedes er fraflyttet for 
at undersøge yderligere og for at få anvist 
forslag til afhjælpningsforanstaltninger. 
 
Strategiske tanker for 2020 
Oplæg om strategiske tanker for 2020 blev 
præsenteret. De strategiske tanker for 2020 
tager udgangspunkt i seks af FNs 17 
Verdensmål: Sundhed og trivsel; bæredygtig 
energi; anstændige jobs og økonomisk 
vækst; mindre ulighed; klimaindsats samt 
partnerskaber for handling.  
 
 
 

 
Landsbestyrelsen kunne tilslutte sig de 
strategiske tanker, der – med enkelte 
justeringer – vil blive præsenteret på 
dialogmøderne.  
 
Den endelig strategi for 2020 vil blive 
forelagt landsbestyrelsen til godkendelse på 
mødet i september. 
 
Ad hoc udvalg 
Landsbestyrelsen fik en orientering om ad 
hoc udvalget vedrørende ”en værdig 
afslutning på livet”. Sidste møde er holdt og 
der kunne orienteres om et godt og 
konstruktivt forløb med et godt samarbejde 
mellem frivillige og sekretariatets 
medarbejdere. Indstilling fra udvalget 
kommer på et kommende møde.  
 
Pensionsområdet 
Præsentation med planer for den fremtidige 
indsats samt de resultater, der blev opnået 
ved finanslov 2019, blev gennemgået.  
 
Landsbestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning og der arbejdes videre efter 
dette spor.  
 
Regnskab og balance pr. 31. juli 2019 
Regnskab og balance pr. 31. juli blev 
gennemgået. Resultatet ser fint ud og det 
forventes, at budgettet holdes.  
 
Næste møde:  
23. og 24. september 2019  


