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ORIENTERING FRA FORRETNINGSUDVALGET 
 
 
 
 
 

ÆNDRINGER I FORRETNINGSUDVALGET 
 
Hanne Vedersø er fraflyttet Frederikssund Kommune, og er derfor udtrådt af ældrerådet. 
Finn Kamper-Jørgensen, Fredensborg, er derfor indtrådt i forretningsudvalget. 
Desuden er Kirsten Christensen fra Frederiksberg sygemeldt og hendes suppleant,  
Peter Frahm, deltager midlertidigt i hendes sted. 
Forretningsudvalget takker Hanne for hendes store arbejde for såvel ældrerådene som i 
regionsældrerådet. 
Som en konsekvens af, at Hanne er ophørt i forretningsudvalget indtræder Inge Jacobsen 
som suppleant i Patientinddragelsesudvalget, og Ole Høyer som medlem af Udvalget 
vedrørende siddende patienttransport. 
 

KOMMENDE MØDER  
 
Forretningsudvalget holder møder på Regionsgården i efteråret 2016 således: 
torsdag den 11. august 2016 og torsdag den 3. november 2016. 
 
Regionsældrerådet ( det store møde) afholdes: 
torsdag den 1. september 2016 og fredag den 25. november 2016. 
(Bemærk datoerne, da der har været meddelt en anden dato for mødet i november). 
Møderne foregår som hidtil på Regionsgården i Hillerød fra kl. 10.00 – 13.00. 
 
Emnet for mødet den 1. september er endnu ikke fastlagt, men der er indbudt indledere til 
mødet den 25. november om emnet ” Hvordan gennemføres den nationale plan for den ældre 
medicinske patient ?”. 
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SAMARBEJDET MED DANSKE ÆLDRERÅD. 
 
Formanden mødes regelmæssigt med de øvrige formænd for regionsældrerådene, hvor fælles 
interesser drøftes, og hvor samarbejdet i Danske Ældreråds bestyrelse ( hvor formanden 
for Region Midtjyllands regionsældreråd repræsenterer os ) vurderes. 
 
Formand og næstformand for vores regionsældreråd er sammen med de øvrige regioner 
indbudt til at møde med Danske Ældreråds bestyrelse, torsdag den 18. august på Nyborg 
Strand. 
 
Desuden har forretningsudvalget foreslået Danske Ældreråd, at formandskabet i 
regionsældrerådet kan deltage i de formands-/næstformandsmøder, som i efteråret 
afholdes af Danske Ældreråd.  
 

REFERATER FRA MØDERNE I REGIONSÆLDRERÅDET. 
 
Referenten, som hidtil har haft det store arbejde med at udarbejde referater af møderne i 
regionsældrerådet, har på baggrund af drøftelserne om referaternes form på sidste møde, 
ikke ønsket at fortsætte som referent. 
 
Forretningsudvalget beklager dette meget og håber, at der er en anden mødedeltager, som vil 
påtage sig arbejdet. 
 
Hvis dette er tilfældet bedes vedkommende kontakte formanden. 
 
  
7. juli 2016 
 
 
Mange hilsner 
 

 
 


