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Regionsældreråd Hovedstaden	  
	  
	  
	  

Forretningsudvalgsmøde 
torsdag den 3. september 2015-08-26 

kl. 10.30 –	  13.30 
i 

Ordruplund Plejecenter, 
Hyldegårds Tværvej 12, 

2920 Charlottenlund. 
 
 

Deltagere: Hanne Vedersø, Poul Ancher Hansen, Sonja Minor Hansen, Bent Johansen.	  
Afbud: Inge Jacobsen, Bente Clausen	  
Ikke mødt: Axel Mossin 
	  

Dagsorden	   Beslutning	  

01. 
Godkendelse af dagsorden	  

 
Dagsordenen blev godkendt	  

02. 
Siden sidst ved Bent 

• Møde om valg af suppleant til DÆ´s bestyrelse. 11.08.15 
• Oplæg om Akutmodtagelserne for medicinske patienter. 17.08.15  
• Møde i DÆ´s bestyrelse 20.08.15 
• Manglende aflysning af mødet den 18, juni 2015 

 
Til efterretning. 
Det overvejes om Regionsældrerådet skal 
arbejde med forbedring af forholdene på	  
akutmodtagelserne.	  

03. 
Forslag til vedtægter –	  overgangsbestemmelser. 
Bemærkninger: 
Forslaget er udsendt sammen med indkaldelsen til Regionsældrerådsmødet 
den 10. september.	  

Der tilføjes følgende til vedtægtsforslaget:	  
”De pr. 31.12.2015  valgte medlemmer af 
forretningsudvalget, og den af dem ved-
tagne konstitution fortsættes indtil den nye 
valgperiode indtræffer pr. 1. januar 2018. 
Følgende områder foretager supplerings-
valg senest 15.12.15:  Område midt, Om-
råde nord, København, Frederiksberg. 	  

04. 
Møde i Regionsældrerådet den 19.09.15: 

• Fordeling af arbejdsopgaver. 
• Dirigent til punktet om vedtægtsændringer. 

Sonja fungerer som mikrofonholder, Mi-
chael Huusom (Fredensborg) har indvilget 
i at være dirigent under sagen om ved-
tægtsændringer.	  

05. 
Høring om Almen Praksis 
Bilag: 
7 bilag betegnet 05-a,b,c,d,e,f,g.	  

Udsættes til et eventuelt ekstraordinært 
møde.	  

06. 
Næste møde i Regionsældrerådet. 
Bemærkninger: 

• Mødet er aftalt til den 3. december 2015, men bør anta-
gelig aflyses, da datoen er sammenfaldende med folke-
afstemningen om EU-forbehold. 

• Drøftelse af emnemuligheder. 

Mødet den 3. december aflyses. Der for-
søges aftalt møde i Hillerød torsdag den 
26. 11.15 eller 10.12.15.	  
Emnet kunne være "Situationen på	  hospi-
talsbyggerierne".	  
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07. 
Næste møde i FU. 
Bemærkninger: 
Høringssvar om Almen Praksis har høringsfrist den 18. oktober 2015. 	  

Næste ordinære FU-møde er torsdag den 
12. november 2015 kl. 11.00 på	  Regions-
gården.	  
Der forsøges afholdt ekstraordinært FU-
møde torsdag den 8. oktober for at udar-
bejde høringssvar vedr. Almen Praksis. 	  

08. 
Hjemmeside.	  

Udsættes til næste møde	  

09. 
Patientinddragelsesudvalget: 
Bilag: 

• Dagsorden til Møde den 26.08.15 
• Arbejdsplan for PIU 

Udsættes til næste møde	  

10.  
Udvalget vedr. siddende patienttransport.	  

Udsættes til næste møde	  

11. 
Evt	  

Intet.	  
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