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Meddelelser 
 
Der er tildelt 2 æresbevis siden sidst. 
  
Der er tillige bevilliget forlængelse af 
dispensation fra bopælspligten for en enkelt 
lokalafdeling.  
 
 
Deltagelse af suppleant i 
landsbestyrelsens møder  
 
Der er modtaget henvendelse vedr. 
suppleanters deltagelse i 
landsbestyrelsesmøder.  
 
Henvendelsen er sendt til  Ældre Sagens 
advokat. Herfra var holdningen til 
henvendelse klar, og i lyset af denne kan 
ønsket om deltagelse af suppleanter ikke 
imødekommes. 
 
Den juridiske vurdering var, at en suppleant 
ikke er medlem af landsbestyrelsen, men er 
en stedfortræder, hvis deltagelse som 
udgangspunkt fordrer, at et medlem har 
forfald. Vedtægtens meget præcise angivelse 
af landsbestyrelsens størrelse (vedtægtens 
pkt. 17.1), støtter også dette resultat.  
 
Det samme kan siges om forretningsordenen 
for landsbestyrelsen, der eksempelvis 
omtaler personer med tavshedspligt 
(forretningsordenens pkt. 8.1) uden at 
omtale suppleanter. Det forudsættes således, 
at suppleanter ikke deltager i møderne, da de 
i givet fald også burde være nævnt som 
omfattede af tavshedspligten. Også den 
foreningsretlige litteratur og en analogi fra 
selskabsretten peger i retning af 
udgangspunktet om, at suppleanter ikke 
deltager.  

 
 
 
Hertil kommer, at suppleanter aldrig i 
foreningens historie har deltaget i 
landsbestyrelsens møder. Det vil sige, at vi 
har en foreningsmæssig tradition fra 
foreningens start for, at suppleanter ikke 
deltager i landsbestyrelsens møder.  
 
Henset til den lange og faste tradition for at 
suppleanter ikke deltager i landsbestyrelsens 
møder, og den relativt detaljerede regulering 
på vedtægtsniveau af landsbestyrelsens valg, 
sammensætning og virke, skal en eventuel 
ændring således ske på vedtægtsniveau.  
 

Finanslov 2020 
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
finanslovsaftalen 2020 mellem regeringen 
og støttepartierne.  
 
Hovedfokus for aftalen er klima, børn og 
uddannelse. Dog er der også gode forslag på 
ældre- og sundhedsområdet. Der er således 
afsat bevillinger til at fortsætte 
demenshandlingsplanen i årene fremover, 
der er afsat 244 mio. kr. i perioden 2020-
2023 (satspuljemidler – og delvis finansieret 
af allerede afsatte midler til ”Det gode 
ældreliv”), 1.000 flere sygeplejersker og 125 
mio. kr. årligt til en kommunesøgepulje til 
omsorg og værdighed i ældreplejen samt 
midler til styrket psykiatri.  
 
Landsbestyrelsen fik herefter en redegørelse 
for Ældre Sagens reaktioner på 
finanslovsaftalen, herunder at det er positivt 
med flere pædagoger i børnehaver og 
vuggestuer, samt at det naturligvis også er 
godt med flere sygeplejersker.  
 



Side 2 af 4 

 

Imidlertid fremhævedes,  at det er stærkt 
bekymrende og skuffende, at finanslovs-
aftalen ikke afsætter flere penge til at 
genoprette plejen og omsorgen for de mest 
svækkede ældre. Ældre Sagen fortsætter 
kampen. 
 
Godkendelse af revideret budget 
Landsbestyrelsen fik fremlagt strategi og 
budget for 2020, der var tilpasset på 
baggrund af beslutningerne på delegeret- 
forsamlingen 28. og 29. november 2019.  
 
Målet er, at vi vil hjælpe flere svage ældre 
mere. Midlet hertil er, at vi skal hverve flere 
frivillige.   
 
Budgettet for 2020 er justeret således, at 
kontingentandelen til distrikterne forhøjes 
fra 900.000 kr. til 1 mio. kr. og beløbet pr. 
frivillig forhøjes fra 75 kr. til 140 kr. i 2020.  
 
Det blev understreget, at der med 
justeringerne blev bragt balance i strategi og 
budget ved at satse på at hverve flere 
frivillige til arbejdet med at hjælpe flere 
svage ældre mere.  
 
Landsbestyrelsen drøftede oplægget, og  blev 
blandt andet i den forbindelse orienteret om, 
hvorledes de faste procedurer er tilrettelagt 
for at hjælpe eventuelle nødlidende 
lokalafdelinger.  
 
Landsbestyrelsen godkendte den tilpassede 
strategi og det justerede budget for 2020. 
 
Godkendelse af mødeplan 2020 og 
2021 
Mødeplanerne blev godkendt.  
 
Etiske retningslinjer, prokura og 
forretningsorden 
Landsbestyrelsen gennemgik de etiske 
retningslinjer, forretningsorden og prokura.  
De etiske retningslinjer og forretnings-
ordenen udskydes til underskrift på det 
næste møde i landsbestyrelsen, således at et 
par opdateringer inden da kan indarbejdes i 
dokumenterne.  
 
Landsbestyrelsen underskrev prokura.  
 
 

Delegeretforsamling 2019 
Landsbestyrelsen var enig om, at det var en 
vellykket og meget professionelt afviklet 
delegeretforsamling. Der var en god 
stemning.  
 
På baggrund af spørgsmål fra delegerede om 
kørselsgodtgørelse bad landsformanden om, 
at sekretariatet udsender Skatterådets 
beregninger over, hvorfor taksten er fastsat, 
som den er.  
 
 
Ad hoc udvalg 
Landsbestyrelsen godkendte 
kommissorierne for ad hoc udvalgene og 
udvalgsposterne blev fordelt.  
 
Landsformanden inviterer de udpegede 
frivillige, hvorefter udvalgene endeligt 
konstitueres. 
 
Ad hoc udvalgene fordeles herefter som 
følger:  
 
Frivilligpolitik, herunder §18 midler 
og §79 midler 
John Kirstein (formand) 
Hans Chr. Rask 
 
Kommunalvalg 2021 
Birger Rasmussen (formand) 
Jørn Husted Madsen  
 
Lokalafdelingernes forretningsorden 
Hans Chr. Rask (formand) 
Birger Rasmussen 
 
Det Sker 
Finn Lindekilde (formand) 
Bodil Wöhnert 
 
Seniorboligfællesskaber 
Jørn Husted Madsen (formand)  
John Kirstein 
 
Revisionsudvalg  
Preben Staun (FM) 

Birger Rasmussen 

Hans Chr. Rask 

 
Age/Sikker Trafik 
John Kirstein 
 



Side 3 af 4 

 

 
Distrikter 
Landsbestyrelsen fordelte distrikterne 
mellem sig som følger:  
 
Navn    Distrikt 
Birger Rasmussen  8 og 10 
Jørn Husted Madsen  4 
Ebbe Johansen  5 
Hans Chr. Rask  
John Kirstein   1+2 
Kai Nørrung   9 
Finn Lindekilde  6 og 7 
Bodil Wöhnert   3 
 
 
Næste møde: 
27. og 28. januar 2020  
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Nyt hotel på Bryggen 
Der bygges et nyt hotel (Bryggen - 
Guldsmeden) ganske tæt på Snorresgade. 
Ældre Sagen har derfor indgået en aftale 
med hotellet om værelsepriser, som er yderst 
fordelagtige for de frivillige, når de skal 
besøge sekretariatet. 


