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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 28. og 29. oktober  2019  
 
Meddelelser 
 
Der har været afholdt møde med Danske 
Regioner som forløb godt. 
 
Der har været styregruppemøde i Bevæg dig 
for Livet. De problemstillinger og 
bekymringer, som var opsamlet navnlig i 
forbindelse med dialogmøderne blev 
fremlagt.  
 
Der var ikke enighed om alt i styregruppen, 
men det blev  gjort klart, at Ældre Sagen ikke 
deltager for at skaffe medlemmer til 
DGI/DIF, ligesom vi heller ikke er med for at 
holde deres økonomi oppe ved at betale for 
dyre instruktører.  
 
Imidlertid var det glædeligt at konstatere, at 
der er gang i mange nye initiativer lokalt på 
motionsområdet. På mødet blev det 
endvidere drøftet, at Ældre Sagen fremover 
kunne medvirke ved Royal Run. 
 
Ældre Sagen er gået ind i denne aftale for at 
give svage ældre og ikke motionsvante ældre 
en ny og tryg måde at dyrke motion på - og 
ikke for at promovere DGI/DIF.  Der blev 
opfordret til, at man allerede nu indgår 
lokale aftaler, hvor det giver mening; og i 
øvrigt fortsætter og udbygger de mange 
spændende initiativer, der allerede er i gang.  
 
Der har været afholdt møde med idræts- og 
fritidschef Kurt Schmidt i Kolding. Han 
havde været yderst positiv overfor Ældre 
Sagens arbejde og vil se positivt på 
lokalafdelingens behov for lokaler. Ved 
samme lejlighed var afholdt møde med 
formanden i Kolding Jørn Høgh Nielsen. 
 
 

 
 
 
Landsbestyrelsen drøftede , hvorvidt det vil 
være etisk korrekt at lade it-frivillige benytte 
værktøjet Teamviewer eller lignende 
værktøjer.  
 
Emnet var blevet bragt op på 
Inspirationskursus for formænd og 
kasserere. Landsbestyrelsen var enig om, at 
der er for store risici forbundet med at lade 
it- frivillige benytte den slags værktøjer, hvor 
man ”overtager” andres pc i forbindelse med 
it-bistand.  
 
Der er etiske udfordringer og frivillige kan 
blive udsat for unødige mistanker fra 
pårørende og andre.  Sekretariatet sørger for 
at videreformidle landsbestyrelsens 
beslutning. 
 
Der har været afholdt møde med  
Netcompany, der netop har vundet 
udbuddet om ny e-boks. På mødet blev  
understreget, at det af hensyn til 
brugervenligheden vil være vigtigt, at der 
kun etableres én e-boks løsning. 
 
Der har været møde i Det Nationale Råd for 
Videnscenter for værdig ældrepleje og 
landsbestyrelsen fik i den forbindelse en 
orientering om den vigtige betydning 
Værdighedsrejseholdet har bl.a. i forhold til 
sprog og holdninger overfor svage ældre og 
demente. 
 
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
møder med Kristian Thulesen Dahl, DF og 
med Morten Østergaard, Radikale. Til begge 
møder medbragtes materialet vedrørende 
manglen på plejeboliger mv. samt Ældre 
Sagens bud på Finanslov 2020.  
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På begge møder blev materialet positivt og 
interesseret modtaget.  Morten Østergaard 
var endvidere meget interesseret i den 
forsøgsordning om fortsat medlemskab af A- 
kasse efter pensionsalder, som en gruppe af 
medlemmer (herunder Ældre Sagen) i 
Seniortænketanken arbejder med.  
 
Der har været afholdt internationalt 
topmøde i campus om opbyggelse af kognitiv 
reserve i hjernen og forebyggelse af demens 
med deltagelse af forskere og 
beslutningstagere fra en række lande.  
 
Demensalliancen har afholdt 
demenstopmøde i Aarhus med deltagelse af 
en række kommuner. Ældre Sagen havde en 
fremtrædende rolle på mødet. 
 
Medlemmer 
874.972 medlemmer.  
Nye medlemmer i 2019 er 61.731, mens 
gentegningen for 2. halvår er 97,2 %. 
 
Den nye bygning 
Landsbestyrelsen fik en orientering  om 
overdragelsen af stueetagen fra Mercedes og 
den forestående renovering og ombygning. 
 
Regeringens Seniortænketank 
Det næstsidste møde i Seniortænketanken 
har været afholdt. Det sidste møde afholdes 
den 4. november. Der kan bl.a. forventes 
følgende anbefalinger: 
 
• Lettere adgang til fleksjob for seniorer  

• Større brug af 

realkompetencevurderinger 

• En kommende pensionskommission bør 

også se på muligheder for forenkling af 

regler i pensionssystemet. 

 
Regnskab  
Regnskab og balance pr. 30. september blev 
gennemgået. Resultatet ser fint ud og det 
forventes, at budgettet holdes. 
 
Ejendomskredit 
Artikel i Berlingske om ældres 
lånemuligheder og omtalen af selskabet Aion 
blev omtalt.  
 

Der har siden lørdagens omtale kun været 
positiv interesse fra lokale formænd, 
medlemmer og andre. 
 
Ny stabschef  
Pr. 1. november ansættes Tina Fogh Aagaard 
som stabschef.  
 
Sikker Trafik 
En opgørelse fra Sikker Trafik for 2018 viser, 
at 46 % af alle dræbte cyklister var 65 år eller 
derover og at 17 % af de alvorligt 
tilskadekomne cyklister var 65 år eller 
derover.  
 
Budget 2020 
Forslag til budget 2020 samt prognosen for 
2019 blev grundigt gennemgået. Efter en 
drøftelse godkendte landsbestyrelsen 
forslaget til budget for 2020. I forbindelse 
med godkendelsen af budgettet godkendte 
landsbestyrelsen endvidere, at  
 

 kontingentet justeres med kr. 10/15 
pr. halvår med virkning fra juli 2020 

 beløb pr. frivillig i lokalafdelingerne 
forhøjes med kr. 25 i 2020 og med kr. 
25 i 2021, således at beløbet i 2021 
udgør kr. 100 pr. frivillig 

 der afsættes en pulje på kr. 100.000 
til nødlidende lokalafdelinger.  

 
Herudover godkendte landsbestyrelsen 
følgende hensættelser på grundlag af 
prognosen for 2019: 
 
Kennedy Pårørende 1.148 
Kennedy Demens 683 
Kennedy Sammenhængende 
sundhedsvæsen 

1.593 

Træn Dig Glad v2 969 
Formandsundersøgelse 2020 565 
Booking 700 
Fremtidsstudiet 2020 1.140 
Mental sundhed Staying Sharp 1.000 
New Deal – Hjælp forbi 1.520 
 
Budget 2020 med forslag om 

kontingentjustering, pulje til nødlidende 

lokalafdelinger samt forhøjelse af beløb pr. 

frivillig indstilles til delegeretforsamlingens 

endelig godkendelse.  

 



Side 4 af 4 

 

Delegeretforsamlingen – indkomne 
forslag 
 
Landsbestyrelsen gennemgik og drøftede alle 
indkomne forslag. 
 
Landsbestyrelsens årsberetning. 

Godkendelse af den skriftlige 

årsberetning samt hovedpunkterne til 

den mundtlige beretning  

Landsbestyrelsens skriftlige årsberetning 
blev gennemgået og der blev foretaget en 
række mindre rettelser. Med disse 
bemærkninger blev årsberetningen godkendt 
til delegeretforsamlingens endelige 
godkendelse.  
 
Med tilføjelse af enkelte emner godkendte 
landsbestyrelsen også punkterne til den 
mundtlige beretning, der herefter danner 
grundlag for den mundtlige beretning, der 
afgives af formanden på delegeretmødet.  
 
Ad hoc udvalg for 2020 
Med udgangspunkt i strategi 2020 
besluttede landsbestyrelsen at nedsætte ad 
hoc udvalg indenfor følgende områder i 
2020: 

 Frivilligpolitik herunder §18 midler 
og § 79 midler 

 Kommunalvalg 2021  

 Forretningsorden for lokalafdelinger, 
koordinationsudvalg samt distrikter 

 Det Sker  

 Seniorbofællesskaber. 
  
Landsbestyrelsen godkendte kommissorie 
for ad hoc udvalget for Det Sker. Dette 
udvalgs arbejde strækker sig over to år og 
der inddrages forskellige interessent-
grupper.  Forslag til deltagere i udvalget 
besluttes på bestyrelsesmødet i december. 
For øvrige udvalg udarbejdes forslag til 
kommissorier og deltagere til 
landsbestyrelsesmødet i december. 
 
Ad hoc udvalg 2020 
Landsbestyrelen fik en præsentation af 
resultatet af arbejdet i ad hoc udvalget om 
”en værdig afslutning på livet”.  
Udvalget ønskede at alle – uanset 
postnummer – fik en værdig afslutning på 
livet. Stikprøver blandt udvalgets egne 
kommuner viste, at der var plads til 

forbedringer på dette område. Endvidere 
henvistes til folderen om Vågetjenesten. 
 
Landsbestyrelsen fik ligeledes en 
præsentation af resultatet af arbejdet i ad 
hoc udvalget om ”lokale publikationer og 
blade”.  Udvalgets konklusion var, at tilbud 
om gratis publikationer til lokalafdelingerne 
alle har en negativ side. Der var adskillige 
eksempler, hvor samarbejdet ikke var gået 
godt, men dog også enkelte eksempler på det 
modsatte. Desværre var der også eksempler 
på annoncører, som føler sig dårligt 
behandlet, og det har betydning for Ældre 
Sagens omdømme.  
 
På baggrund af udvalgets arbejde besluttede 
landsbestyrelsen, at man fremover vil 
fraråde lokalafdelingerne at tage mod tilbud 
om gratis publikationer.  
 
Hvis lokalafdelingerne ønsker at gøre brug af 
tilbuddet, skal man som minimum følge de 
retningslinjer udvalget har opstillet.  
 
Det Sker 
Underdirektør Maria Luisa Højbjerg 
orienterede om Det Sker. 
 
Næste møde: 27. november i Nyborg 
 
Delegeretforsamling 28. – og 29. 
november 2019.  


