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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 14. december 2020 
 
Meddelelser fra landsbestyrelsen og 

direktionen 

 

Landsformand Preben Staun orienterede om 

tildeling af æresbevis. 

 

Direktøren gav herefter landsbestyrelsen en 

orientering om møder med ministerier, 

herunder møde med Sundhedsministeren 

om fraskrivning af genoplivning ved 

alderssvækkelse.  

 

Derefter orienteredes om 

besøgsrestriktioner, topmødeforhandlinger 

januar 2021 samt projektet om 

Drømmekommunen (ældrepleje), og det 

videre arbejde med projektet, herunder 

drøftelser med Viborg Kommune og 

interessetilkendegivelser fra København og 

Gentofte Kommuner.   

 

Der er modtaget en henvendelse fra 

handicaporganisationerne om muligheden 

for kontanthævninger i Borgerservice, som 

sekretariatet vil støtte. Sekretariatet skal i 

den forbindelse undersøge muligheden for 

”udkørende” Borgerservice eller andre 

muligheder for kontantudbetalinger med 

fokus på blandt andet de sikkerhedsmæssige 

risici.  

 

Ombygning 

Landsbestyrelsen fik en status for 

ombygningen af Snorresgade samt udvalgte 

punkter i Finansloven 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer 

Dagens tal: Antal medlemmer: 911.085, nye 

medlemmer 69.791 og en 

gentegningsprocent på samlet 97,6%. 

Markedsføringsaktiviteter blev gennemgået 

samt rådgivningsaktiviteter og lotteri.  

 

Regnskab 

Landsbestyrelsen fik en grundig 

gennemgang regnskab for november måned, 

og den udsendte Strategisk opfølgning og 

Ældrepolitisk redegørelse blev drøftet. 

 

Fordeling af distrikter                                                                                                                                           

Landsbestyrelsen drøftede fordeling af 

distrikter og landsformandens udsendte 

oplæg hertil.  

 

Den endelig fordeling af distrikter besluttes 

på landsbestyrelsesmødet i januar 2021. 

Følgende forlag til fordeling er foreslået:  

 

Distrikt 1 0g 3: Bodil Wöhnert 

Distrikt 2: John Kirstein 

Distrikt 4: Jørn Husted 

Distrikt 5: Ebbe Johansen 

Distrikt: 6 og 8: Birger Rasmussen 

Distrikt 7: Hans Christian Rask 

Distrikt 9: Kai Nørrung  

Distrikt 10: Finn Lindekilde 
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Udsat delegeretmøde 2020 

Landsbestyrelsen var enig om, at det på 

baggrund af den nuværende COVID-19 

situation og øvrig mødeaktivitet skal 

planlægges på gennemførelse af det udsatte 

delegeretmøde inden sommerferien, dvs. i 

slutningen af maj - starten af juni måned 

2021. Sekretariatet finder et egnet mødested 

og indleder planlægningen. 

 

Fordeling af kontingent                                                                                                                   

Landsbestyrelsen godkendte den hidtidige 

linje vedrørende fordeling af kontingent-

andele på baggrund af km2 og medlemstal 

som skitseret i indstillingen. Samtidig 

tiltrådte landsbestyrelsen, at 

landsformanden i første omgang meddeler 

de berørte parter, at disse principper vil blive 

lagt til grund, hvis koordinationsvalget ikke 

bliver enig om en løsning hurtigst muligt og 

giver landsbestyrelsen besked herom senest 

med udgangen af januar 2021.  

 

Årsmøder i lokalafdelinger 2021 - 

eventuel udsættelse                                                       

Landsbestyrelsen godkendte oplægget og 

besluttede, at landsbestyrelsen sammen med 

sekretariatet følger situationen tæt. På 

baggrund af regeringens udmeldinger om 

situationen i begyndelsen af januar 2021 

udarbejder sekretariatet et oplæg til 

landsbestyrelsen senest 6. januar 2021 med 

henblik på afholdes af et ekstraordinært 

møde i landsbestyrelsen inden 12. januar 

2021 til behandling af dette ene emne, 

således at beslutning vedrørende 

årsmøderne kan udsendes med bladpakken i 

januar.  

 

Procedure Ad Hoc-udvalg  

Landsbestyrelsen drøftede og godkendte 

procesbeskrivelsen for Ad hoc-udvalg.   

 

 

 

 

 

 

 

Status TeamViewer                                                                                                                      

Orienteringen om status for pilotprojektet 

vedrørende TeamViewer blev taget til 

efterretning af landsbestyrelsen, som 

afventer evaluering af projektet i januar 

2021. 

 

Eventuelt 

Overholdelse af forsigtighedsprincippet 

vedrørende møder, aktiviteter og 

arrangementer blev drøftet. 

 

Godkendelse af referat, konklusioner 

og beslutninger 

Referatet blev gennemgået og godkendt af 

landsbestyrelsen.  

 

Næste ordinære møde: 25. – 26. januar 2021 

 


