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Referat af møde i forretningsudvalget (FU) 
den 11. april 2019 
 
 
Deltagere: 

Bente Clausen (Albertslund) 
Lise Helweg (København) 
Inge Jacobsen (Høje-Tåstrup) 
Jørn Gettermann (Lyngby-Taarbæk) 
Michael Burgess (Rudersdal) 
Finn Kamper-Jørgensen (Fredensborg) 
Karenmargrethe Dencker (Gribskov) 
Hanne Simonsen (København) 
 
Afbud:  
Erik A. Larsen (Bornholm)  
Peter Frahm (Frederiksberg) 
 

 
1. Orientering fra formanden: 
 
Jørn orienterede om Erik Stagsted-sagen, herunder det brev Erik udsendte primo april til en række 
modtagere, herunder eksterne samarbejdspartnere. 
 
2. Gensidig orientering: 
 
Finn orienterede om forslaget fra Fredensborg til vedtægtsændring DÆ. Der var enighed om at Fredensborg 
skulle stå fast på ændringsforslaget. 
Finn orienterede herudover om vigtigheden af at man bruger demografireguleret budget, og opfordrede 
alle til at bruge de. 
 
Bente orienterede om ældrepolitik. 
 
Lise fortalte at en hel bydel i København oprettes som demensvenlig (inspirationen er hentet i England 
(Swanley)) – Vanløse er på tankeplanet som næste bydel. 
 
Inge fortalte om Tryghedshotel for demente i Hvidovre. 
 
Karenmargrethe og Finn fortalte at Nordkommunerne er i gang med et projekt, der skal gøre kommunerne 
til demensvenlige kommuner. 
 
Michael fortalte om et projekt, hvor skoler og plejehjem har et samarbejde, med stor succes. 
 
Inge fortalte, at hun langt om længe har fået indkaldelse til udvalget om siddende patienttransport. 
 



Regionsældrerådet 
www.regionudvikl.dk 

 
Inge rejste problemstillingen med at Hillerød Hospital ikke får egen sterilcentral og foreslår, at FU kritiserer 
det. 
Dette var der bred tilslutning til. 
 
 
3. Planlægning af Fællesmøde med kommunerne 
 
Karenmargrethe foreslog emnet Velfærdsteknologi og ville genre tage kontakt til KL herom. 
Det blev besluttet at emnet for næste møde er velfærdsteknologi.  (Efterfølgende har Birgit Vejby fra 

Hillerød foreslået at også Nordic Health Lab deltager) 
 
 
4. Hjemmesiden opdatering og navn 
 

Jørn har søgt på nettet og fundet navnet RegionsaeldreraadH.dk, dette købes tillige med et par aliasser, der 

er lidt kortere ex. = regaeldreH.dk eller lignende. Niels fra Fredensborg vil være behjælpelig med at få et ny 

hjemmeside op at stå, herunder, at man kan finde os på google. 

5. Økonomien ved Michael 

Der er ikke de store bevægelser i økonomien. Processen med at få overført vores midler til en 

foreningskonto, er snart slut. 

Det blev i øvrigt på mødet besluttet at Michael fortsætter som kasserer. 

6. Drøftelse af fremtiden 
Vi havde en lang drøftelse af dette emne, og var enige om, at uanset hvad der sker vil vi arbejde ihærdigt 
for at sikre, at der i fortsat er et regionsældreråd. 
 
 
7. Eventuelt 
Sundhedsstyrelsens rapport ”Ældres Sundhed og Trivsel” er udkommet. 
 
 
 
Referat: Jørn Gettermann 
 
 


