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Der har været en henvendelse vedrørende 
Demenscenter Aarhus, som er videregivet til 
opfølgning i lokalafdeling Aarhus samtidig 
med etablering af en kommunikationslinje 
til sekretariatet.  
 
Desuden har en lokalafdeling henvendt sig  
for at hjælpe kommunen med praktiske ting 
i forbindelse med vaccinering af ældre.  
 
Landsformanden har udtalt opbakning til 
denne hjælp. Lokalafdelinger kan hjælpe 
kommunerne i forbindelse med 
gennemførelse af vaccinationer af ældre.  
 
Der er skærpede forsigtighedsprincipper, og 
lokalformanden påtager sig ansvar for 
hjælpen.  
 
Frivilligafdelingen håndterer eventuelle 
tilsvarende henvendelser fra andre 
lokalafdelinger i overensstemmelse med 
denne beslutning.  
 
Der er uddelt 2 æresbeviser.  
 
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
afholdte møder med: 
 
Ældreminister Astrid Krag  
PLO 
Børns Vilkår  
Socialpædagogerne 
FOA – KL og ældreminister Astrid Krag  
 
Samt en gennemgang af perioderesultater, 
regnskab, strategisk opfølgning, 
markedsføringsaktiviteter og 
medlemsudvikling.  
 
 

 
 
 
Medlemmer 
Medlemsvæksten er beskeden og følges tæt. 
Forventningen er at nå 930.000 medlemmer 
i 2021.   
 
Antal medlemmer:    911.796 
 
Topmødet 
Emner vedrørende topmødet har været 
drøftet med den nye ældreminister, der er 
meget entusiastisk med hensyn til at følge op 
herpå.  
 
Booking kaos vedr. vaccinationer 
Der er skrevet brev til både Magnus  
Heuniche og Astrid Kragh vedrørende 
bookning-kaos til vaccinationer.  
 
 
Sociale medier om Ældre Sagens 
økonomi 
På de sociale medier kommenteres Ældre 
Sagens økonomi igen, og det må nok 
forventes, at kritikken vil komme igen.  
 
Genåbning 
Plan for at genåbne det lokale arbejde, 
forslag til genstartskampagne mv. er under 
forberedelse i sekretariatet med henblik på 
drøftelse med formandskab og 
landsbestyrelse.  
 
I forlængelse heraf blev det oplyst at Ældre 
Sagen økonomisk er kommet godt ind i det 
nye år, dog er der forsat ikke rigtig kommet  i 
gang  med aktiviteterne.  
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Ombygning - Snorresgade 
Visse dele af ombygningen i Snorresgade vil 
om kort tid sættes i bero, indtil den fornødne 
byggetilladelse foreligger.  
 
 
Plejehjemslæger  
Udfordringer med at etablere plejehjems-
læger samt initiativer for at løse dette 
problem på alle plejehjem blev drøftet. Der 
blev opfordret til, at sekretariatet tager det 
op.   
 
Ekstra coronarengøring 
Nogle steder har det vist sig, at kommunerne 
ikke anvender tildelte rengøringsbevillinger 
til at udføre rengøring. Der er sendt 
opfordring afsted til relevante ministre om, 
at der skal gennemføres forårsrengøring. 
Sekretariatet er opmærksom herpå og følger 
det tæt.   
 
Kommunalvalget 
De planlagte møder op til kommunalvalget 
vil blive afviklet digitalt, hvis de ikke kan 
afholdes fysisk.  Idekataloget vedr. 
pårørende forventes færdigt inden for den 
næste uge, hvorefter det vil blive udsendt.  
 
Udsat delegeretmøde 2020                                                                                                 
Formanden udtalte bekymring for, om det 
vil være muligt at afholde, det udsatte 
delegeretmøde 31. maj 2021.  
 
Der er mange overvejelser i denne 
forbindelse, f.eks. vedrørende 
valghandlinger.  
 
Sekretariatet udarbejder en eventuel model 
for, hvorledes de to delegeretmøder om 
muligt kan afvikles i umiddelbar forlængelse 
af hinanden i november måned 2021.  
 
Modellen udarbejdes i samarbejde med 
dirigenten, således at der tages hensyn til 
vedtægtens bestemmelser.  
 
Digital kommunikation                                                                                                             
Det hurtigt arbejdende udvalg er nedlagt.  
Landsbestyrelsen drøftede emnet og 
anerkendte, at der er behov for at se 
udfordringen i et større perspektiv med blik 
for, at også medlemmerne skal indtænkes.  

Der blev redegjort for, hvorledes 
sekretariatet har planlagt at udrulle MS 
Office 365 (og dermed også ”Teams”) til alle 
lokalafdelinger, tilbud i kursuskatalog mv. til 
de frivillige i løbet af foråret. Målet er i første 
omgang de frivillige, idet medlemmerne kan 
indtænkes på længere sigt.  
 
Landsbestyrelsen var enig om, at det er 
muligt at bruge de kommunikationsfora, 
som man er tryg ved og dermed ikke behøver 
at vente på udrulningen af MS Teams, samt 
at der er behov for, at sekretariatets arbejde 
med udrulning af MS Office 365, herunder 
MS Teams, fremskyndes og prioriteres. 
Emnet følges og drøftes på kommende 
møder i landsbestyrelsen.  
 
Foreløbig linje for genåbning af Ældre 
Sagen                                                                
Efterhånden som flere og flere medlemmer 
bliver vaccineret og regeringen begynder at 
lempe restriktionerne, nærmer tiden sig for 
fastlæggelse af en linje for genåbning af 
Ældre Sagen.  
 
På baggrund af et notat fra Ældre Sagens 
advokat har sekretariatet udarbejdet et bud 
på en foreløbig linje for genåbning. Der er 
tale om et forslag til en foreløbig linje, 
eftersom der stadig er mange ubekendte 
f.eks. smittespredning, vaccinerings-
hastigheden, regler i forbindelse med 
eventuelt coronavaccinationspas og nye 
generelle restriktioner, som regeringen må 
forventes at spille ud med i slutningen af 
februar måned.  
 
Der blev drøftet hvilke overvejelser om 
registrering af deltagere i møder mv. af 
hensyn til smitteopsporing der gøres i 
sekretariat. Spørgsmålet indgår i 
behandlingen af lovforslaget om den nye 
epidemilov, herunder nødbekendtgørelser, 
som Ældre Sagen følger tæt.  
 
Landsbestyrelsen drøftede oplægget. Der er 
tale om indledende overvejelser, og det er 
ikke muligt at træffe beslutning på 
nuværende tidspunkt.  
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Meget vil afhænge af udviklingen, 
gennemførte vaccinationer, nye kvik-test mv. 
Emnet drøftes på det næste møde i 
landsbestyrelsen i lyset af udviklingen og 
situationen på det tidspunkt.  
 
Projekt Drømmekommune – 
Ældrepleje  
Landsbestyrelsen fik en gennemgang af 
Projektet Drømmekommune – ældrepleje.  
 
Der blev oplyst supplerende, at der vil blive 
fulgt op med en status omring maj-måned.  
 
Landsbestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning.  
 
Opfølgning på emner fra sidste 
landsbestyrelsesmøde                                                      
Som opfølgning på det sidste 
landsbestyrelsesmøde har sekretariatet 
udarbejdet et par notater om henholdsvis 
kommunernes coronaberedskab på 
hjemmehjælp mv. samt om den nye 
epidemilov og nødbekendtgørelser – 
hjemmehjælp under coronaepidemier.  
 
Landsbestyrelsen tog de fremsendte notater 
til efterretning.  
 
Eventuelt – herunder næste møde 
Der har været en henvendelse fra en frivillig 
vedrørende muligheden for at kunne få lov 
til at indtræde i ad hoc udvalget vedrørende 
Frivilligpolitik. Det er landsbestyrelsen, der 
udpeger deltagere til ad hoc udvalg. Det er 
positivt, at der er et ønske om at deltage. 
Den frivillige skrives på en venteliste til 
udvalget i tilfælde af, at der opstår en ledig 
plads.  
 
 
Næste landsbestyrelsesmøde er den 
22-23. marts 2021. 
 
 
 


