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Mødereferat 

Fællesmøde 

afholdt 22. februar 2018, 9.30-13.30 på Regionsgården Hillerød 

 

Den nye formand for Regionsældrerådet, Jørn Gettermann bød velkommen og gav ordet til vicedi-
rektør Else Hjortsø, Center for Sundhed, Region Hovedstaden. 
 

Else Hjortsø fortalte indgående om regionens arbejdsopgaver på især sundhedsområdet og fortal-

te også lidt om, hvilke arbejdsopgaver, der ligger i Regional udvikling. Else Hjortsøs oplæg er ved-

lagt referatet. 

Efter pausen blev afholdt den årlige ”generalforsamling”. 

Bente Clausen fra Albertslund blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at dagsorden kunne godkendes af forsamlingen. 

Kassereren valgt af Forretningsudvalget orienterede om regnskabet for 2017,men måtte beklage, 

at det på grund af formandsskifte ikke havde været muligt at nå at få de fulde informationer frem til 

mødet. Kassereren kunne dog konstatere, at det kun var mindre poster, der udestod, og at det 

samlede budget ville blive overholdt. 

Kassereren havde samme bemærkning til budgettet og kunne dog konstatere, at med den nuvæ-

rende kassebeholdning, er Regionsældrerådet ikke er sårbar for mindre udsving i budgettet for 

2018. 

Der udestår en opgave, med at få overført bankkontoen fra tidligere kasserer/formand til den nye 

bestyrelse. Det ønskes i denne sammenhæng, at der fremover oprettes en ”foreningskonto”. For-

manden fik forsamlingens accept til at Forretningsudvalget foretager de nødvendige rettelser af 

vedtægterne i den sammenhæng. Der vil herefter være 2 behandlinger i Forretningsudvalget af de 

rettede vedtægter. 

Det blev af Kassereren indstillet, at nuværende kontingent fastholdes. 

Dirigenten gav herefter orden til Formanden, der først præsenterede det nyvalgte Forretningsud-

valg: 

 Jørn Gettermann, Lyngby-Taarbæk (formand) 

 Bente Clausen, Albertslund (næstformand) 
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 Peter Frahm, Frederiksberg 

 Lise Helweg, København 

 Inge Jacobsen, Høje Tåstrup 

 Michael Burgess, Rudersdal 

 Finn Kamper-Jørgensen, Fredensborg 

 Karenmargrethe Dencker, Gribskov 

 Hanne Simonsen, København 

 Erik A. Larsen, Bornholm 

 

Herefter bad Formanden om ideer til hvilke emner Regionsudvalget bør tage op på de kommende 

fællesmøder, der indkom følgende ideer: 

 Sundhedsaftalen 

 Busdriften (den regionale) 

 EU-samarbejdet omkring sundhed 

 Patientrettet forebyggelse 

 sammenhængende patientforløb 

 pårørende politik 

 Hvordan arbejder ældrerådet i Oslo 

 Regionens opgaver i Regional udvikling 

 Region Hovedstadens opgaver set fra Regionsformandens stol 

 Formanden forslog, at der indføjes et fast nyt punkt på dagsordenen, hvor hver gruppe af 

kommuner får 10 minutter til kort at fortælle, hvad der rør sig i deres område. 

Formanden takkede for de mange gode input og Forretningsudvalget vil nu arbejde videre med 

dem. 

Valg af Revisor: 

Carsten Vittus, Albertslund og Leif Dræbye, Gribskov meldte sig som revisorer, dette blev god-

kendt af forsamling. 

 

Dagen sluttede med, at Jørn Gettermann takkede forsamlingen for mange gode bidrag i 

dagens løb. 

 

Næset møde er den 17. maj 2018 
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