
31. maj 2020 · la

Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 25. maj 2020 

Meddelelser fra landsbestyrelsen 

Der er meddelte afslag på en æresbevisning, 
da ansøger ikke opfyldte kravet om, at være 
trukket tilbage som frivillig.  

Møder  
Den 25. maj der var møde med 
departementschef fra Sundheds- og 
Ældreministeriet. Det var et godt møde, hvor 
der blevet lyttet til Ældre Sagens input og 
forslag. Ældre Sagen skal levere yderligere 
input til regeringens videre arbejde med 
udspil på ældreområdet.  

Medlemmer 
De seneste medlemstal ligger på 901.014 
samt forventningen om, at vi når målet om 
910.000 medlemmer ved årets udgang.  
Gentegningen for 1. halvår er nu oppe på 
97,6, som er et højere niveau end sidste år på 
samme tid.  

Økonomi 
Økonomien er sund, og der forventes en 
positiv budgetafvigelse.  

Snorresgade 
Der er fuld gang i dækrenovationen i 
stueplan af bygningen i Snorresgade. MT 
Højgaard er nu gået i gang med den 
nødvendige renovering af dæklaget mellem 
gården/stueetagen og kælderen.  

Det store projekt vedrørende den nye 
vandrehal/reception og trappen til første sal 
samt Dronning Ingrids Have forventes sendt 
i udbud i næste uge. Der arbejdes på en 
afklaring vedrørende nedlæggelse af 
parkeringspladser i gården.  

Besøgstjenesten 
Der ligger vejledning mv. om 
besøgstjenesten på Frivilligportalen. I øvrigt
blev der henvist til beslutning vedrørende 
åbning af Ældre Sagen og snittet i forhold til 
åbning for aktiviteter. 

Dialogmøder og FleksStrategi 
FleksStrategien godkendes på juni-mødet. 

Der er indarbejdet input fra landsbestyrelsen 
i det foreliggende udkast til FleksStrategi, og 
der arbejdes videre med eventuelle 
yderligere input til brug for drøftelser og 
beslutning på juni-mødet.   

Dialogmøderne i september anvendes til 
drøftelse af FleksStrategi, så input derfra 
også kan indgå i det videre arbejde med 
strategi for 2021, der skal forelægges for 
delegeretforsamlingen til november.

Som opfølgning på spørgsmål fra 
medlemmer af landsbestyrelsen blev det 
slået fast, at der ikke sker en ændring i 
processen i forhold til godkendelse af 
strategi og budget, som fortsat gennemføres 
i fuld overensstemmelse med vedtægterne. 
Strategi og budget for 2021 skal således 
fortsat godkendes af landsbestyrelsen og 
efterfølgende af delegeretforsamlingen.

Tilsvarende vedrørende strategi for 2022. 
Den store strategiproces udskydes 
tilsvarende med et år, idet Fremtidsstudiet 
og andre undersøgelser ikke meningsfuldt 
kan gennemføres i den nuværende corona-
situation.  
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Idet der først træffes beslutning om 
FleksStrategien på juni-mødet var der 
enighed om, at den daglige drift af Ældre 
Sagen naturligvis fleksibelt tilpasses de nye 
tider, ligesom landsformanden er 
bemyndiget til sammen med direktøren at 
beslutte nødvendige tilpasninger af 
aktiviteter, der ikke kan afvente den formelle 
godkendelse af strategien. 

Ad Hoc udvalg
Landsbestyrelsen besluttede, at arbejdet i 
alle Ad Hoc udvalg skal udskydes til 2021. 

Sekretariatet skal udarbejde oplæg med nye 
tidsplaner samt tilpassede kommissorier, 
inklusive eventuelle nye emner, 
opgaveformuleringer mv. for alle Ad Hoc 
udvalg i lyset af udviklingen. 

Digitalisering 
– i lyset af coronakrisen
Det udsendte oplæg om TeamViewer 
blev drøftet, herunder om corona- 
situationen giver anledning til en
revurdering af landsbestyrelsens 
hidtidige beslutning.  
Landsbestyrelsen kunne ikke træffe en 
beslutning på det foreliggende grundlag. 
Landsbestyrelsen besluttede derfor, at 
sekretariatet skal nuancere og korrigerer 
oplægget om brug af TeamViewer og 
lignende produkter i Ældre Sagen, herunder 
indarbejde kommentarer fra medlemmer af 
landsbestyrelsen.  

Samtidig inviteres en repræsentant fra 
TeamViewer Danmark til  landsbestyrelses-
mødet den 29-30. juni, som kan redegøre for 
værktøjet TeamViewer, anvendelsen heraf, 
værktøjets muligheder og eventuelle 
udfordringer. 

Retningslinjer for genåbning af Ældre 
Sagen pr. 1. juni 2020 
Det udsendte oplæg om fastholdelse af 
retningslinjerne for genåbning blev drøftet, 
og der var fortsat enighed om, at der pr. 1. 
juni 2020 åbnes for udendørsaktiviteter.  

Dog med den tilføjelse, at der som led i 
regeringens plan for genåbning af samfundet 
pr. 8. juni 2020 også åbnes op for visse 
afgrænsede indendørs aktiviteter i Ældre 
Sagen, nemlig gennemførelse af 
bestyrelsesmøder samt distriktsmøder 
under behørig overholdelse af 
retningslinjerne fra sundhedsmyndig-
hederne, herunder særlig hensyntagen til de 
sårbare medlemmer.  

Eventuelt 
Landsbestyrelsesmødet den 29. – 30. juni 
2020 afvikles som et almindeligt ordinært 
landsbestyrelsesmøde i Snorresgade, men 
der vil også være mulighed for at deltage i 
mødet via Webex, i stedet for fysisk 
fremmøde. Der vil under mødets afholdes 
blive taget hensyn til sundhedsmyndig-
hedernes retningslinjer.  

Næste landsbestyrelsesmøde: 18.
august 2020 




