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Meddelelser fra landsbestyrelsen og 

direktionen 

 
Der er uddelt 4 æresbeviser. Endvidere 
orienteredes om forskellige henvendelser og 
svar på disse.   
 
Det blev oplyst, at Ældre Sagen vil modtage 
2-2,5 mio. kr. fra en pulje vedrørende 
aktiviteter efter corona.  
 
Mødeaktiviteter med ministerier med videre 
blev gennemgået.  
 
Ældre Sagen er inviteret til at stille en 
repræsentant til det nye Ankenævn for 
besøgsrestriktioner. Vicedirektør Dorthe 
Wille er udpeget til at repræsentere Ældre 
Sagen i ankenævnet.  
 
Der blev opfordret til at alle Ældre Sagens 
gode initiativer vedrørende blandt andet 
forholdene på plejehjem bliver offentliggjort. 
Det blev besluttet, at fortsætte presset på de 
offentlige kanaler og der vil i den forbindelse 
også ses på, hvorledes initiativerne 
synliggøres mere, kommer bredere ud.  
 
Medlemstal 
Dagen medlemstal: 910.977.  
 
Medlemssituationen.                                                                                                                                
Landsbestyrelsen fik en grundig orientering 
om medlemssituationen. Det forventes, at vi 
i resten af første halvår 2021 vil svinge 
omkring de nuværende 910.000 
medlemmer, og at vi først i andet halvår 
kommer til at se nettovæksten, hvorved vi 
rammer de 930.000 medlemmer, som er 
vores mål for hele året. 
 
Landsbestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning.  
  

 
Regnskab 2020 med tilhørende 
revisionsprotokol.                                                           
Regnskabet 2020 med hensættelser blev 
præsenteret. Hensættelserne, som er inddelt 
i 4 grupper: Genopretning lokalt, frivillige, 
medlemmer mv. (Marshall hjælp), 
Teknologi, Investering til udvikling efter 
corona samt til Campus.  
 
I forbindelse med gennemgangen af 
regnskabet og hensættelserne besvaredes   
fremsendte spørgsmål vedrørende 
hensættelser, undersøgelser og analyser 
samt ansættelsesforhold og lønniveau i 
sekretariatet.  
 
På grund af situationen med et 
”forretningsministerium” har det indtil 
videre ikke været muligt at ansætte ekstra 
medarbejdere til løsning af blandt andet 
opgaver i relation til hensættelserne.  
 
Landsbestyrelsen godkendte regnskabet 
2020 samt hensættelserne. 
 
Den tilhørende revisionsprotokol uden 
anmærkninger blev gennemgået af revisor, 
hvorefter det blev godkendt af landsbe-
styrelsen.  
 
Årsrapporten blev ikke gennemgået, idet 
landsbestyrelsens tidligere har indsendt 
kommentarer hertil, som er indarbejdet i det 
udsendte udkast.  
 
Præsentation af lokale regnskabstal 
for 2020. 
De lokale regnskabstal, regnskaberne for 
lokalafdelingerne, blev gennemgået til 
orientering. 
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I relation til de store egenkapitaler i 
lokalafdelingerne og hensættelsen til 
genopretning oplystes, at der på baggrund af 
de store forskelle på egenkapitalerne i 
lokalafdelingerne, skal være mulighed for at 
hjælpe lokalafdelinger uden store formuer 
godt i gang igen.   
 
Som tidligere drøftet skal sekretariatet i en 
dialog med lokalafdelingerne forsøge at 
komme lidt tættere på årsagerne til de store 
lokale egenkapitaler med henblik på en 
senere drøftelse i landsbestyrelsen.  
 
Udsat delegeretmøde 2020                                                                                                      
Landsbestyrelsen drøftede mulighederne for 
at afholde det udsatte delegeretmøde 2020 
den 31. maj 2021. Baggrunden herfor er 
notat af 8. marts 2021 fra advokatfirmaet 
Accura om afholdelse af det udsatte 
delegeretmøde 2020.  
 
Landsbestyrelsen var enig om, at det udsatte 
delegeretmøde ikke skal afholdes 31. maj 
2021, samt at landsbestyrelsen bemyndiger 
formandskabet til at træffe beslutning om en 
ny dato for delegeretmødet samt udmelding 
herom lige så snart, der er klarhed om 
regeringens genåbningsplan.

 
 
Genåbning af Ældre Sagen                                                                                                    
Landsbestyrelsen gennemgik det opdaterede 
oplæg og drøftede genåbning af Ældre Sagen 
i fortsættelse af drøftelserne på det sidste 
landsbestyrelsesmøde og udviklingen siden 
da.  
 
Det blev fremført, at det ikke er klart på 
nuværende tidspunkt, hvad regeringens 
udmelding vil blive. Det kan være vanskeligt 
for lokalafdelingerne at fortolke regeringens 
retningslinjer. Landsbestyrelsen opfordrede 
sekretariatet til at huske, at landsbe-
styrelsen skal orienteres om opdaterede 
retningslinjer og andre udsendelser til 
lokalafdelingerne, minimum 24 timer inden 
de udsendes til lokalafdelingerne.  
 
Landsbestyrelsen afventer offentliggørelse af 
regeringens genåbningsplan, inden der 
træffes beslutning om genåbning af Ældre 
Sagen.                                                                                                                                                         
 

Dialogmøderne og årsrapportmødet                                                                                     
Landsbestyrelsen drøftede mulighederne for 
at afholde dialogmøder i begyndelsen af maj 
2021 samt årsrapportmødet i slutningen 
april 2021 i lyset af den nuværende COVID-
19-situation, retningslinjer, forsigtigheds-
princippet mv.  
 
Landsbestyrelsen var enig om, at 
årsrapportmødet udsættes ind til videre. 
Samtidig aflyses dialogmøderne i maj måned 
under henvisning til, at der er planlagte 
dialogmøder i september måned.   
 
Status for Ad hoc-udvalgene 2021                                                                                        
Landsbestyrelsen fremlagde og drøftede 
status for de nedsatte Ad hoc-udvalg og 
fortsætter herefter arbejdet i udvalgene.  
 
Digital kommunikation – 
implementering af MS Office 365                                 
Landsbestyrelsen drøftede status og oplæg til 
ny tidsplan og budget for projektet 
vedrørende implementering og udrulning af 
MS Office 365 til lokalafdelingerne.   
 
I relation til økonomien skal 
opstartsinvesteringen findes i dette års 
budget og de løbende driftsudgifter kommer 
til at belaste de kommende års budgetter. I 
den forbindelse blev det besluttet, at høre 
delegeretforsamlingen først.  
 
Projekt Drømmekommune – 
Ældrepleje                                                                     
Landsbestyrelsen fik en grundig orientering 
om baggrund, formål og status for projektet.   
I forlængelse heraf besvaredes de 
fremsendte spørgsmål om projektet. 
 
Udfordring vedrørende ydernumre og 
muligheden for at flytte ydernumre mellem 
regioner blev nævnt. Sekretariatet følger op 
herpå.  
 
Der blev efterlyst et overblik over, hvorledes 
midler fra regeringen til bekæmpelse af 
ensomhed fordeles til kommuner og 
regioner. Sekretariatet fremskaffe disse fra 
Social- og Ældreministeriet.  
 
Næste landsbestyrelsesmøde er den 27. 
april 2021.  


