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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 25. januar 2021 
 
Meddelelser fra landsbestyrelsen og 

direktionen 

Der er uddelt et enkelt æresbevis.  
 
I forhold til udsendt information om udsatte 
årsmøder så er det lokalafdelingerne, der 
beslutter og fastsætter den nye dato for 
årsmødet i efterfølgende dialog med 
Frivilligafdelingen vedrørende de praktiske 
forhold mv.  
 
Reglerne for, hvem der afholder udgifter til 
transport til vaccinationssteder blev drøftet 
og sekretariatet følger op.  
 
Der har været afholdt møde med tidligere 
ældreminister Magnus Heunicke hvor det 
blev aftalt, at der skal følges op på Ældre 
Topmødet med et nyt fysisk møde i efteråret 
med mulighed for digital deltagelse.  
 
Den nye ældreminister Astrid Krag ligger på 
linje hermed. Ældre Sagen vil fortsat skulle 
samarbejde med begge ministre.  
 
Der er modtaget svar fra Sundhedsstyrelsens 
direktør Søren Brostrøm vedr. Ældre Sagens 
brev om vaccinationer, hvori Brøstrøm er 
enig med Ældre Sagen i,  at det ikke fungerer 
optimalt, men at der arbejdes på at finde 
løsninger.  
 
Landsformanden har udpeget adm. direktør 
Bjarne Hastrup til at indgå i regeringens 
følgegruppe til Pensionskommissionen.  
 
Rengøring under COVID-19 epidemien blev 
drøftet og det er sådan, at fratagelse kun kan 
ske efter en konkret og individuel vurdering 
hos den enkelte borger.  
 
 
 
 

 
Derudover er det en generel betingelse for 
denne reduktion, at kommunen som følge af 
COVID-19 har problemer med 
personalekapaciteten set i forhold til behovet 
hos borgerne, samt at kommunen ophæver 
begrænsningen af borgernes rettigheder så 
hurtigt, som det bliver muligt. 
 
Snorresgade 
Byggeprojektet i Snorresgade fortsætter, 
men på entreprenørens risiko, da 
byggetilladelsen endnu ikke formelt er på 
plads.  
 
Lotteri 
I forbindelse med lotteriet har notaren 
begået en fejl, så der måtte foretages en 
ekstra trækning. Ældre Sagen har i den 
forbindelse lidt et tab på ca. 940.000 kroner. 
Ældre Sagen har rejst krav om erstatning 
overfor Københavns Byret/notaren. 
 
Besøgsrestriktioner 
Landsbestyrelsen drøftende besøgs-
restriktioner på plejehjem.  Ældre Sagen har 
fået oplyst, at lempelser/genåbning af 
plejehjem vil følge forsigtighedsprincippet 
under hensyntagen til, hvornår der er blevet 
gennemført behørig vaccination mv. Ældre 
Sagen har anmodet om af få besked om, 
hvorledes proceduren for genåbning vil 
blive. 
 
Danmark Spiser Sammen 
Lokalafdelingerne kan fortsat søge tilskud 
hertil. 
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Kommunalvalg 
I forbindelse med forberedelse af 
kommunalvalget forventer sekretariatet at 
udsende materiale løbende, og ultimo marts 
begyndes med diverse materialer og de 
egentlige pixie-hæfter bliver ca. primo april. 
 
300 gode råd til pårørende 
Sekretariatet udsender snarest information 
om, hvornår bogen ”300 gode råd til 
pårørende om plejehjem” samt guides, 
manualer mv. udsendes/udgives.  
 
Udsat delegeretmøde 2020                                                                                                   
Landsbestyrelsen var enig om, at 
sekretariatet indtil videre fortsætter 
planlægningen med afholdelse af det udsatte 
delegeretmøde mandag 31. maj 2021 på 
Hotel Nyborg Strand.  
 
Foreløbigt udkast til regnskab 2020, 
herunder hensættelser     
Det foreløbige udkast til regnskab 2020 samt 
disponeringen af hensættelser blev 
gennemgået og forelagt for landsbestyrelsen.  
 
Sekretariatet er opmærksom på, at de 57 
mio. kroner, der ligger i lokalafdelingerne, 
vil blive kommenteret i regnskabet. I den 
forbindelse blev det nævnt, at 
lokalafdelinger kan blive bedt om at 
tilbagebetale støtte fra kommunerne, som 
ikke er blevet brugt.  
 
De pågældende lokalafdelinger skal nøjes 
med at indtægtsføre den del at 
støtte/tilskud, som rent faktisk bliver brugt. 
Der er ikke ændret på praksis på dette 
område, og sekretariatet vil sende 
information ud til lokalafdelingerne herom.  
 
Landsbestyrelsen godkendte, at sekretariatet 
arbejder videre med det fremlagte udkast til 
regnskab og hensættelser med henblik på 
færdiggørelse af regnskab 2020, så det kan 
godkendes på landsbestyrelsesmødet i marts 
2021.   
 
TeamViewer – evaluering af 
pilotprojekt  
På baggrund af drøftelserne var der flertal i 
landsbestyrelsen for valg af løsning, så 
lokalafdelingerne selv kan vælge løsning og 
selv skal betale herfor. Sekretariatet 

udarbejder nærmere retningslinjer for 
løsningen. 
 
Digital Kommunikation 
Landsbestyrelsen var enig om at nedsætte et 
hurtigt arbejdende udvalg, som skal se på 
problemerne og fremkomme med 
løsningsforslag. Landsbestyrelsesmedlem 
Bodil Wöhnert leder udvalget med 
assistance fra sekretariatet ved 
underdirektør Maria Luisa Højbjerg og it-
chef Martin Egebjærg. Medlemmerne af 
landsbestyrelsen indstiller medlemmer til 
udvalget, idet der tilstræbes en lige 
kønsfordeling og ca. 5-6 medlemmer.  
 
Udvalget skal fremlægge resultatet af 
arbejdet og løsningsforslag på 
landsbestyrelsens møde i august eller 
september 2021. 
 
Godkendelse af fordeling af distrikter 
Landsbestyrelsen godkendte fordelingen af 
distrikter for 2021:  
 

• 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 
 
Fremsendelse af perioderegnskab og 
balance til landsbestyrelsens 
medlemmer, når det foreligger for de 
enkelte måneder.  
Landsbestyrelsen drøftede forslaget og 
godkendte, at sekretariatet fremover 
fremsender perioderegnskab og balance til 
landsbestyrelsens medlemmer, når de 
foreligger hver måned. Direktøren vil fortsat 
orientere om regnskab og balance på 
møderne i landsbestyrelsen.  
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Webakademi 
Der var ros til forslaget vedrørende 
webakademiet samt forslag om, at der tillige 
arbejdes med e-learning.  
 
Muligheden for at starte forsøgsperioden på 
distriktsniveau og ikke på landsplan blev 
drøftet. Desuden blev det anført, at 
erfaringerne fra Folkeuniversitetet bør 
studeres.  
 
Næste landsbestyrelsesmøde er 22. februar 

2021. 


