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Siden sidst er der er bevilget en dispensation 
fra bopælskrav samt uddelt 4 æresbeviser. 
Der er påbegyndt et arbejde i sekretariatet 
vedrørende en adfærdspolitik for frivillige, 
som falder i naturlig forlængelse af arbejdet 
med en adfærdspolitik for ansatte i Ældre 
Sagen.  
 
Adfærdspolitikken vil være et supplement til 
frivilligaftalen. Sekretariatet udarbejder et 
forslag til en proces for arbejdet, som 
forelægges for landsbestyrelsen på et møde 
efter sommerferien.  
 
Møder med ældreminister 
Der har været afholdt flere møder med 
ældreminister Astrid Kragh om blandt andet 
Ældretopmøde, tilsyn og demensalliancen.  
 
Negative renter  
Der har været afholdt møder med blandt 
andet Lunar Bank, Danske Bank, PFA, ATP 
m.fl.  
 
EU-debat 
Som del af Folketingets EU-debat er 
mulighed for at søge tilskud til afholdelse af 
debatarrangementer indenfor forskellige 
emner. Der er afsat midler på Finansloven 
hertil. Det kan være et godt afsæt for at se 
på, hvad Ældre Sagen kan bruge EU til.  
 
Medlemmer 
Pr. 21.06.2021:  904.633 medlemmer 
Nye medlemmer 22.272  
Gentegning på 97 %.  
 
 
 
 

Der er ikke rykket så meget på tallene siden 
sidst, idet der først sker noget for alvor til 
efteråret, hvor vores store kampagner går i 
luften. Det bemærkes, at der udadtil 
anvendes afrundede tal hen over en periode. 
Antal rådgivninger er stigende og der er god 
udvikling i lotterierne.  
 
Snorresgade 
Ombygningen i Snorresgade skrider frem, 
trappen er kommer op, og der er allerede set 
på indretningen af receptions- og trappe 
området.   
 
Distriktsformandsmøde 
Der afholdes distriktsformandsmøde 26.-27. 
oktober 2021. 
 
FN’s verdensmål 
Sekretariatet er nu klar til at gå i gang med at 
udarbejde en pjece med en samlet 
beskrivelse af Ældre Sagens indsatser under 
verdensmålene.  
 
Fortsættelse af Kennedyprojekter 
Landsbestyrelsen gennemgik de Kennedy-
projekter, der fortsætter i 2022 som en 
konsekvens af FleksStrategien.  
 
Disse fortsætter:  

• Bevæg dig for Livet 

• Sammenhængende sundhedsvæsen 

• Demens 

• Pårørende 

• Ensomhed 

Hertil kommer programmet vedrørende New 
Deal/Værdig Ældrepleje NU. 
 
22 mio. 
Ældre Sagen har fra Finansudvalget nu  
modtaget bevillingsbrevet.  
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Ældre Sagen skal anvende midlerne i 
oplevelsesindustrien på den måde, at sårbare 
ældre får betalt kultur- og oplevelsestilbud.  
 
I et mindre omfang må midlerne anvendes 
til at betale for at frivillige følger sårbare 
ældre til oplevelserne.  
 
De 22 millioner tildeles som et driftstilskud 
og skal være anvendt senest 1. juli 2022.  
 
Sekretariatet vil hurtigst muligt informere og 
udsende rammer til lokalafdelingerne for 
brug af de 22 mio. kr.   
 
Derudover er der mulighed for at søge en 
pulje på 30 mio. kr., som dog har en 
ansøgningsfrist allerede 31. august 2021.  
 
Lokalafdelingerne er allerede orienteret 
herom.  
 
Webakademiet  
Der har været afviklet 67 kurser med 
aflysning af 4 udbudte kurser.  
 
Der har været i alt 1208 kursister på kursus.  
 
Webakademiet har været en succes med flere 
overtegnede kurser og god deltagelse, og vil 
fremover fortsætte som et supplement til 
Ældre Sagens fysiske kurser 
 
Delegeretforsamling 2020  
17. august 2021 Hotel Nyborg Strand                       
Tidsplan, fremsatte forslag og håndteringen 
heraf samt kandidater til valg blev 
gennemgået og drøftet.   
 
Ældretelefonen                                                                                                                                        
Landsbestyrelsen besluttede, at med den 
organisering, der ligger omkring 
Ældretelefonen, så giver det ikke mening at 
lægge den ud lokalt. Derfor fortsætter 
Ældretelefon som hidtil. 
 
 
MS Office 365 til lokalafdelingerne                                                                                            
Modeller for udrulning af MS Office 365 til 
lokalafdelingerne blev drøftet.  
 
IT-koordinatorerne inddrages i 
implementering og udrulningen af MS Office 
365. Sekretariatet vil se nærmere på 

udrulningsplanen for at sikre, at alle 
lokalafdelinger kommer godt fra start.   
 
Dialogmøderne i september 2021                                                                                               
Landsbestyrelsen drøftede og godkendte 
dagsorden for dialogmøderne i september 
2021.                                                                                                 
 
Status på Drømmekommune projektet                                                                                                                    
Kommunalbestyrelsen i Langeland 
Kommune har netop godkendt aftalen. Der 
er aftalt møder med andre mulige 
kommuner med henblik på samarbejde.  
 
Samlet overblik over Ældre Sagens 
kampagner og synlighed i efteråret 
2021  
Ældre Sagens kampagner og synlighed i 
efteråret 2021 blev præsenteret. Der er 
planlagt to store kampagner: ”Kom og vær 
med” samt ”Værdig Ældrepleje – Nu”.  
 
Der orienteres om kampagnerne under 
dialogmøderne i september.  
 
Ensomhedsstrategi samt andre 
aktiviteter og indsatser på 
ensomhedsområdet                                                                                                                                                                                  
Arbejdet med ensomhedsstrategi samt 
øvrige indsatser på området blev 
gennemgået. Inspirationsoplægget til en 
national ensomhedsstrategi blev overrakt til 
ældreminister Astrid Krag 12. juni.  
 
Øvrige aktiviteter er:  

• Drømmekommune (FiF – Flere i 
Fællesskaber) 

• Læs som mand 

• Mandeaktiviteter 

• Digitale generationsmøder 

• Socialt velfungerende boligforeninger 
i almen sektor 

• Ældrepartnerskabet mod ensomhed 

 
Distrikternes rolle 
Indtryk fra årsmøder i distrikterne giver 
spørgsmål om distrikterne rolle samt 
manglende viden om opbygning af Ældre 
Sagen og distrikternes rolle.  
 
Frivilligafdelingen blev opfordret til at 
undersøge, hvordan lokalafdelingerne 
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arbejder med det og vil arbejde videre med 
det.   
 
Ad hoc udvalget om forretningsorden 
arbejder blandt andet med denne 
rollefordeling og det vil blive klarificeret i det 
udkast til forretningsorden, som ad hoc 
gruppen arbejder med.  
 
Næste møde: 16. august 2021 


