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Referat af møde i forretningsudvalget (FU) 

 
den 11. februar 2022 

 
 

Deltagere: 
 

Bente Clausen (Albertslund) 
Lise Helweg (København) 
Hanne Simonsen (København) 

Jørn Gettermann (Lyngby-Taarbæk) 
Finn Kamper-Jørgensen (Fredensborg) 

Peter Frahm (Frederiksberg) 
Erik Larsen (Bornholm) 
Alf Wenneberg (Gentofte) 

Steen Gormsen Hansen (Høje Tåstrup) 
 

  

  

Dagsorden 

  

Godkendelse af dagsorden 

dagsorden blev godkendt uden bemærkninger 

 

Valg af formand for perioden 2022-2026 

Jørn blev genvalgt som formand for Forretningsudvalget og Regionsældrerådet. 

 

Valg af næstformand for samme periode 

Bente Clausen blev genvalgt som næstformand for Forretningsudvalget og 

Regionsældrerådet 

 

valg af kasserer 

Valget er udsat til N-gruppen har valgt medlemmer af Forretningsudvalget 

 

Nyt fra medlemmerne af Forretningsudvalget 

Lise orienterede om, at Københavns Ældreråd vil udvikle referater fra rådet om, hvad 

der sker, især til glæde for de nye medlemmer af rådet. 
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Lise orienterede om, at det går fremad i den rigtige retning med den demensvenlige 

bydel. 

Poul kunne berette at der har været brevvalg på Bornholm med en stemmeprocent 

på 44% 

 

Herudover kunne Poul oplyse, at praksisklinikken endnu ikke er oppe at køre, det er 

svært at skaffe læger til den (og til Bornholm). 

 

Herudover oplyste han at Bornholm ligesom de øvrige kommuner har en debat om de 

mange nye affaldsbeholdere, der borgerne skal have. Han har rejst det for Danske 

Ældreråd, der ikke ønsker at gå ind i den debat. 

 

Der har været problem med medicinhåndtering på Bornholm, og Styrelsen for 

Patientsikkerhed har givet påbud. Poul opfordrede Forretningsudvalget at vi sætter 

medicinhåndtering på dagsordenen. 

 

Finn kunne oplyse at Nordområdet har 4 områder, hvor det er svært at skaffe 

praktiserende læger. Foreslår at Forretningsudvalget sætter det på den fremtidige 

dagsorden. 

 

Omkring medicinhåndtering har nogle kommuner med held ansat farmakologer. 

 

Lise fortalte, at man i København har bedt de praktiserende læger om at besøge de 

ældre på bopælen. 

 

Bente fortalte at Albertslund har haft et fremmødevalg (med store problemer) med 

en stemmeprocent på 47%. 

Albertslund kommune har faet et nyt udvalg et Ældreudvalg. 

PIU har holdt sit første møde, hvor stedfortræderne er med. Alf efterlyste at 

Forretningsudvalget får referater fra PIU. Lise sagde at pårørende bør inddrages. 

 

Steen fortalte, at Høje Taastrup kommune har givet høringssvar på 

forløbsprogrammer. 

Oplyste at seniorrådet har dannet en PR-gruppe og en 

plejehjems/hjemmeplejegruppe. 

 

Jørn oplyste at Lyngby-Tårbæk har holdt et digital valg med en stemmeprocent på 

24%.  

Seniorrådet er i gang med at udvikle sen vision og strategi for de kommende 4 år. 

 

Hanne efterlyste at Forretningsudvalget holder et heldagsseminar medfølgende 

punkter på dagsorden: 
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 Formål med Regionsældrerådet  

 Vedtægter 

 Udvalg/struktur Regionsrådet og hvordan kan vi spille ind her 

 Mærkesager 

 Økonomi (skal vi søge Regionen om midler?) 

 Kontingentberegning (fx beregningsmodel som Danske Ældreråd) 

 mv. 

 

Der var stor opbakning i Forretningsudvalget hertil. 

 

Orientering om økonomien ved Jørn Gettermann 

Jørn gennemgik regnskab for 2021 og oplyste at det er revisorgodkendt 

Jørn gennemgik ligeledes budgetforsalg for 2022 og med forslag fra sidste 

delegeretforsamling om at der skulle afsættes 10.000 kr. til en sekretær, er budgettet 

ikke i balance, dette drøftes på det kommende heldagsseminar. 

 

Forslag til program for møder i 2022 

Drøftes på kommende heldagsseminar 

 

"ansættelse" af sekretær for Forretningsudvalget 

Drøftes på kommende heldagsseminar 

 

Kommende møder: 

Forretningsudvalg, heldagsseminar fra 10-16 

2 datoer reserveret: 8. marts eller 11. marts - afventer OK fra Regions Hovedstaden 

Regionsældrerådet (møder 10-14) 

2 datoer reserveret: 1. april eller 8. april - afventer OK fra Regions Hovedstaden 

 

Eventuelt: 

intet 

 

 

Referat: Jørn Gettermann 

 

 

 


