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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 27. april 2021 (orienterende møde) 
 
Meddelelser fra landsbestyrelsen og 

direktionen 

 
Landsbestyrelsens  møde blev afholdt i Hotel 
Scandics lokaler og indledtes med en 
redegørelse for retningslinjer og 
restriktioner vedrørende forsamlinger og 
møder samt baggrunden for, at mødet var 
flyttet til Hotel Scandic.  
 
I forlængelse heraf blev det bekræftet, at 
retningslinjerne ikke forbyder afholdelse af 
bestyrelsesmøder på eksempelvis hotel, 
restaurant, udendørs mv. under overholdelse 
af myndighedernes regler og restriktioner.  
 
For så vidt angår mødeaktiviteter i Ældre 
Sagens lokalafdelinger henvises til de 
udsendte retningslinjer. Bestyrelsesmøder 
kan tilsvarende afvikles på andre lokaliteter 
end foreningslokaliteter mv. under 
iagttagelse af de til enhver tid gældende 
retningslinjer. Dermed overgår ansvaret for 
afviklingen af møderne til traktørstedet, 
hotellet mv.  
 
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
meddelt dispensation fra bopælskrav samt 
tildeling af æresbevis. Ligeledes blev der 
informeret om henvendelser og håndtering 
af situationen vedrørende vaccinationer 
samt reaktioner på Ældre Sagens 
opmærksomhed på legionella. 
 
Der blev orienteret om: strategisk opfølgning 
og rådgivning. 
 
Der har været afholdt en række møder, 
herunder med henholdsvis ældreminister 
Astrid Krag, Mette Abildgaard m.fl.  
 
 
 
 

 
 
 
Antallet af henvendelser til Rådgivningen 
har været stigende under COVID-19. 
 
Sekretariatet forbereder genåbningen af 
Ældre Sagen med bl.a. en stor ”Kom og vær 
med” genstarts-kampagne i 2 halvår. Der 
blev peget på vigtigheden af, at 
lokalafdelinger og frivillige først og fremmest 
skal skubbes i gang i foråret, og derefter kan 
man tage fat på medlemmer mv. i en anden 
bølge.   
 
Drømmekommune                                                                                                                      
Landsbestyrelsen fik en kort status på 
Drømmekommuneprojektet.  
 
Udsat delegeretmøde 2020                                                                                                      
På det sidste møde i landsbestyrelsen blev 
formandskabet bemyndiget til at træffe 
beslutning om en ny dato for det udsatte 
delegeretmøde 2020 i lyset af regeringens 
genåbningsplan. På den baggrund meddelte 
formandskabet, at der nu planlægges på 
afholdelse af det udsatte delegeretmøde 
tirsdag 17. august 2021 med forudgående 
landsbestyrelsesmøde mandag 16. august 
2021 på Hotel Nyborg Strand. 
 
Ældre Sagen og medierne                                                                                                                    
Landsbestyrelsen fik status for Ældre Sagen i 
medierne. Det blev foreslået, at der tilbydes 
medietræning til lokalafdelingernes 
formænd. Sekretariatet kan godt tilbyde 
medietræningskurser og vil følge op herpå. 
Der blev gjort opmærksom på, at der bl.a. 
ligger meget information på Ældre Sagens 
hjemmeside om høringssvar, udtalelser, 
breve, politik, undersøgelser mv., som 
opdateres løbende.  
 
Næste møde: 25.-26. maj 2021 


