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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 28. og 29. september 2020  
 
Meddelelser fra landsbestyrelsen  
 
Meddelelser fra landsbestyrelsen og 

direktionen 

Landsbestyrelsen fik en orientering om det 

forestående Ældre Topmøde, der er ændret 

til et digitalt topmøde.  

 

Der er uddelt 3 æresbeviser siden sidst.  

 

Overborgmester Frank Jensen besøger 

Snorresgade 21. oktober og mødes med 

landsformand og direktør.  

 

Der har været afholdt møde med Etisk Råd. 

Landsformanden har været i dialog med 

lokalformanden i Aalborg om aflysning af 

Mulighedernes Dag. 

 

Landsbestyrelsen fik en orientering om det 

ekstraordinære årsmøde i Solrød. Der er nu 

valgt en lokal bestyrelse.  

 

Landsbestyrelsen blev orienteret om 

reaktioner på den udsendte beredskabsplan 

og opfordrede til, at eventuelle input og 

forslag hertil sendes til videre behandling i 

sekretariatet.  

 

Håndtering af indlæg på Facebook om 

lønninger mv. i Ældre Sagen, herunder 

lønniveauet i Ældre Sagen sammenlignet 

med andre NGO’er, blev gennemgået.  Det 

har ikke kostet udmeldelser ud over det 

normale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbestyrelsen fik herefter en grundig 

gennemgang af regnskab og budget.  

 

Medlemmer 

905.256 medlemmer 

50.873 nye medlemmer  

Gentegning på 96,27 % 

 

 

Delegeretforsamling 2020                                                                                     

Udkast til strategi 2021 blev fremlagt, drøftet 

og godkendt.  

 

Landsbestyrelsen sendte strategien videre til 

delegeretforsamlingens godkendelse.  

 

Valg til landsbestyrelsen 

Birger Rasmussen genopstiller,  

Ebbe Johansen modtager ikke genvalg. 

Hans Chr. Rask – afventer  

 

Landsbestyrelsen var enig om, at følgende 

beslutning fra landsbestyrelsesmødet i 

august 2014 fortsat er gældende:  

 

Valg til landsbestyrelsen: 

Landsbestyrelsens opgaver er fastlagt i 

Ældre Sagens vedtægt og ligger på det 

overordnede plan. Varetagelse af lokale 

interesser indgår således ikke i 

landsbestyrelsens virke. 

 

Det er vigtigt at alle delegerede medvirker 

til at skabe interesse om landsbestyrelsens 

arbejd, og aktivt understøtter de, der viser 
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interesse for at kandidere til medlemskab af 

landsbestyrelsen. 

 

Landsbestyrelsen ønsker at agere neutralt i 

alle forhold vedrørende indstillinger, 

anbefalinger og valghandlinger. Som følge 

heraf er det besluttet, at landsbestyrelsen 

fremover ikke anbefaler nogen kandidater 

fremfor andre. 

 

Et medlem af landsbestyrelsen, der ved 

valgperiodens udløb, er villig til genvalg, 

skal ikke indstilles af en delegeret, men må 

alene bedømmes på det udførte arbejde i 

landsbestyrelsen. 

 

Ældrepolitisk udspil                                                                                                                

Landsbestyrelsen godkendte det opdaterede 

udkast til ældrepolitisk udspil om 

”Genopretning af en tryg og værdig 

ældrepleje - hvad skal der til?” med henblik 

på iværksættelse af politiske initiativer. 

 

Kompensation for tab i 

lokalafdelingerne på grund af aflyste 

ture, arrangementer mv.                                                                                                                                                                     

På baggrund af en grundig drøftelse 

godkendte landsbestyrelsen forslaget til 

afgrænsningen af, hvilke ture, 

arrangementer mv.  der vil blive 

kompenseret af sekretariatet og hvilke 

tilfælde, der falder udenfor og derfor skal 

afholdes af lokalafdelingerne selv.  

 

Udgangspunktet er objektive og saglige 

kriterier, hvorefter kompensation til 

lokalafdelingerne forudsætter et 

dokumenteret tab på grund af Covid-19.  

 

Landsbestyrelsen meddelte samtidig 

sekretariatet bemyndigelse til at håndtere de 

sidste ansøgninger fra lokalafdelingerne på 

baggrund af landsbestyrelsens beslutning. 

 

Sekretariatet udsender meddelelse til 

lokalafdelingerne om resultatet af 

landsbestyrelsens beslutning samt en 

beskrivelse af de objektive kriterier, der 

ligger til grund for afgørelserne om 

kompensation. Endvidere skal 

lokalafdelingerne meddeles, at indgåelse af 

aftaler og handlinger fremadrettet foretages 

for lokalafdelingernes egen risiko og regning. 

 

Ændring af vedtægt og 

forretningsorden                                                                    

Landsbestyrelsen fik en orientering om 

overvejelser vedrørende eventuel ændring af 

vedtægt og forretningsorden med henblik på 

hel- eller delvis indkaldelse og afvikling af 

delegeretforsamling og årsmøder ved brug af 

elektroniske/digitale løsninger. 

 

Der blev udtrykt betænkelighed ved på 

nuværende tidspunkt at fremme 

vedtægtsændringer uden forudgående 

drøftelse af emnet under dialogmøder, idet  

der savnes mere viden om den praktiske 

gennemførelse mv.  

 

Det blev orienteret om at afprøve 

muligheden for at streame delegeret-

forsamling 2020 af hensyn til de delegerede, 

der melder afbud mv. Der kan dog ikke 

stemmes eller kommenteres ved streaming.  

 

Landsbestyrelsen tog orienteringen til 

efterretning.  

 

Eventuel ændring af etiske 

retningslinjer 

Efter henvendelse fra vores revisor drøftede 

landsbestyrelsen reglerne for udbetaling af 

godtgørelse. Emnet tages op på et senere 

møde. 

 

Møde med distriktsformændene  

På baggrund af drøftelse af oplæg godkendte 

landsbestyrelsen, at mødet med 

distriktsformændene i oktober måned 

erstattes af et 2-dages møde med 

Frivilligafdelingen på linje med mødet i juni 

måned. Landsbestyrelsen inviteres til at 

deltage i mødet. 2-dages mødet gennemføres 

herefter første gang i efteråret 2021, og i 

oktober 2020 afholdes så vidt muligt et 1 

dags-møde.   
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Finanslov 2021                                                                                                                                                 

Landsbestyrelsen gennemgik hoved-

punkterne i Finanslov 2021, herunder Ældre 

Sagens bemærkninger og ønsker hertil. 

Landsbestyrelsen tog dette til efterretning. 

 

Dialogmøderne – evaluering                                                                                                     

Landsbestyrelsen drøftede indtryk og 

tendenser fra dialogmøderne. Sekretariatet 

følger op på de rejste forslag og input fra 

møderne.  

 

Indstilling til AGE 

På baggrund af henvendelse og ønske fra 

Ebbe Johansen orienterede formandskabet 

om indstillingen af Ebbe Johansen til endnu 

en periode som præsident for AGE. 

 

AGE og Sikker Trafik 

Der optages et punkt på dagsordenen med 

jævne mellemrum om henholdsvis status for 

AGE og Sikker Trafik.  

 

Næste møde: 26. og 27. oktober 2020. 

Møde med distriktsformænd 27. oktober 

2020 kl. 12.00  

   

   

   

   

   

   

   

   

 


