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Repræsentantskabsmøde for 2022 den 29.marts 2022. kl. 11-12.30 
 

1. valg af dirigent:  

Som dirigent valgtes Erik Larsen fra Bornholm. Bornholm er en del af hovedstaden. 

Repræsentantskabsmøde indkaldes der til ved det første møde i året. 

Dagsordenen er som det står i vedtægterne. 

Vi er stemmeberettiget på samme måde som i Danske Ældreråd. 

Der er afleveret 3 fuldmagter til formanden. 

Vi er beslutningsdygtige. 

 
2. Godkendelse af dagsordenen; 

Godkendt 

 

3. Forretningsudvalgets beretning ved formanden (sendt ud på forhånd) 

Frederikssund: Hjemmesiden vanskelig at finde. 

Svar: Hjemmesiden bliver revideret, bliver mere moderne og skifter navn: 

Regionsaeldreraadh.dk, der skrives ud, når hjemmesiden er på plads med det nye navn, fra 

den gamle vil man blive ført til den nye. 

Med hensyn til høringssvar som nogle spurgte til er svaret: Ja vi sender høringssvar. 

Jørn var inde på at medlemmer til FU udpeges i de forskellige grupper (Nord, Nordøst, 

Vestegnen og København/Frederiksberg og Bornholm) Vestegnen har modsat de andre 

grupper ikke en formand. Herlev var inde på, dette måtte tages op. 

Der var et spørgsmål omkring vedtægterne. 

Svar: De sidste vedtægter er fra 2018, men vi er ved at revidere dem. 

 

Beretningen taget til efterretning. 

 
4. Forelæggelse af regnskab 

Godkendt. 

 
5. Forslag til budget for årets virksomhed 

6. Fastlæggelse af kontingent for 2022 

De 2 punkter blev vævet meget sammen, der var ønske om at se på kontingent samtidig. 
Herlev omkring punkt 5: Demografien ikke inddraget. 
Svar: Vi har ikke set på demografien men på behov. 
Herlev: Der bør ses på stigningerne af ældre, vi bruger fremskrivning, men bruger DÆ 
model. 
 
København: Er der ikke udgifter til hjemmesiden? 
Svar: Vi får en færdig hjemmeside, hvor vi selv kan lægge tingene ind. 
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Helsingør: Hvem betaler for mad og drikke her på Regionsgården? 
Svar: Det får vi gratis fra Regionen samt lokaler. 
 
Der er lidt forskelligt omkring opstillingen. Indtægterne i 2021 står ikke i forhold til 
udgifterne. 
Vi skal passe på, vi ikke får foredragsholdere, dr ikke kan bidrage med noget. 
Budgettet i Helsingør er meget karrigt, vi skal kæmpe for at få udvidet budgettet, derfor 
vanskeligt med højere kontingent. 
 
Spørgsmål til kontingentomlægningen: Er det fastlagt for 2023?  
Svar: Nej tallene er fra 2020 
 
3 forslag omkring kontingent: 
a. Kontingentet bliver som det Jørn har udsendt og gennemgået 

b. Kontingentet reguleres år for år i forhold til, antallet af 60+ i kommunen 

c. Kontingentet reguleres hvert andet år. 

 
             Der stemmes om det mest vidtgående først, som er punkt b. 
             Vedtaget: 
             Kontingent reguleres hvert år i forhold til antal af 60+ i kommunerne. Der opkræves     
             5,2 øre pr. borger over 60+. 
 

7. Drøftelse og beslutning om årets fællesmøder. 

16. maj i H2 ”Det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen” 

Her kommer Karin Friis Back, der er formand for udvalget 

1 person fra praktiserende læger og 1 fra en kommune. 

 

15. september: Trafik 

Marianne Frederik, der er formand for udvalget. 

 

10. November: Lars Gaardhøj 

 
8. Forslag 

Temaer, der kunne have vores interesse 

Fredensborg: Seniorboliger/bofællesskaber 

Svar: Også fra salen, det er nok ikke noget, der hører hjemme i Regionsældrerådet. 

Hvordan kommer vi videre med det nære? Hvilke indsatser kan der gøres omkring 

indlæggelser omkring plejehjemslæger? 

 

Rudersdal: Hospice, vi skal nok se lidt bredere 

                      Den nye Ældrelov 

 

Skal vi have faste udvalg. 
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Svar: Det bearbejdes i FU og FU vil komme med et oplæg. 

 
            Samordningsudvalg: Hvad er det, de arbejder med? 
            72. timers behandlingsansvar 
            Vallensbæk: Seniorboliger – Hvad er det, vi beskæftiger os med? Erfaringer – udveksling .  
            Vi skal varetage regionale interesser. 
            Fredensborg: Boliger er vigtige . seniorbofællesskaber er noget, der optager borgere hver  
            dag. 
            Halsnæs: Affaldsregulativ – Hvem har svaret?  
            Svar: Det er kommunernes opgave. 
 
 

9. Valg af revisor 

Elin Olsen fra Albertslund r valgt som revisor. 

 
 

10. Eventuelt. 

Finn Kamper Jørgensen gjorde opmærksom på Sundhedsprofilen, der blev forelagt på RH. 

Den 23/3. Tallene er sammenlignelige fra 2010.  

”Hvordan har du det” Et digert værk samt en pixie udgave. 

Kan findes på RegionH/Sundhedsprofilen eller Danskernes sundhed.dk. 

  

 

          Referat Bente Clausen 
 

 

              
              
 


