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Forretningsudvalgsmøde (FU) 

Referat 

møde afholdt den onsdag den 19. oktober 2022 

 

Deltagere FU: 

Bente Clausen (Albertslund) 

Lise Helweg (København) (AFBUD) 

Jørn Gettermann (Lyngby-Taarbæk) 

Peter Frahm (Frederiksberg) (AFBUD) 

Erik Larsen (Bornholm) 

Arne Bjørn Nielsen (København) 

Finn Kamper-Jørgensen (Fredensborg) 

Alf Wennevold (Gentofte) 

Niels Bang-Ebbestrup  (Hillerød) 

Steen Gormsen Hansen (Høje Taastrup) 

 

 

Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt uden bemærkninger 

 

1. Orientering fra formanden: 

Der blev erindret om at der er valg til bestyrelsen i DÆ i ulige kredse næste forår . 

Derudover blev det oplyst at hjemmesiden nu er fuldt oppe at køre og vi har fået 

vejledning til selv at kunne redigere i den. 

Opgaven med at vedligeholde den ligger pt hos formanden, der efter bedste evne 

()er gået i gang, der har været en enkelt smutter, men vi kan som sagt nu selv 

redigere i hjemmesiden uden hjælp udefra. 

Opgave med at vedligeholde hjemmesiden skal efter næste 

repræsentantskabsmøde overgå til en anden, ligesom der også der her skal findes 

en kasserer. 

 

Finn opfordrede til at Jørn skriver til formændene for de enkelte Senior/ældreråd 

for at fortælle dem om hjemmesiden og om hvordan den kan bruges. 
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2. Drøftelse af Regionsældrerådets kommende møde 

På mødet deltager Regionsrådsformand Lars Gaardhøj og fremtidsforsker Marianne 

Levinsen fra Institut for Fremtidsforskning. 

 

Der var enighed om ikke at koble de 2 indlæg sammen med fælles debat, men 

lade dem køre uafhængigt af hinanden. Finn og Bente forsøger at have nogle 

spørgsmål klar til Lars Gaardhøj. 

 

 

3. Drøftelse af Regionsældrerådets møder næste år 

 

Der var enighed om at 1. møde næste år (repræsentantskabsmødet) skal have 

temaet Ensomhed. Jørn kontakter Kirsten Svane fra EGV for at få hende til at give 

et oplæg. Erik kunne oplyse at Bornholm tidligere har brugt hende og at hendes 

honorar har ligget omkring 6000,-+ moms. 

 

Der var enighed til at vente med Sundhed og ny ældrelov til udfaldet af 

Folketingsvalget foreligger. 

 

Et andet emne som kan være interessant er ”Den ældre og udviklingen af 

velfærdsteknologi”  

 

Der blev aftalt følgende tentative møderække: 

 

Januar: Forretningsudvalg (det lille møde) (Skal ligge før Regionsældrerådsmødet) 

Ult. Januar/Februar : Regionsældrerådsmøde (det store møde) 

Marts: Forretningsudvalg (det lille møde) 

April: Regionsældrerådsmøde (det store møde) 

Maj: Forretningsudvalg (det lille møde) 

Primo juni: Regionsældrerådsmøde (det store møde) 

Ult. August: Forretningsudvalg (det lille møde) 

Ult. September: Regionsældrerådsmøde (det store møde) 

Oktober: Forretningsudvalg (det lille møde) 

November: Regionsældrerådsmøde (det store møde) 

  

Jørn kontakter Regionen for at  få fastlagt en præcis mødeplan i overensstemmelse 

med ovenstående. 

 

 

4. Drøftelse af forslag til revision af vedtægter. 
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En arbejdsgruppe bestående af Bente og Peter er kommet med er argumenteret 

forslag til revision af vores vedtægter. 

 

Forslaget til revision blev behandlet på sidste møde i Forretningsudvalget og 

tiltrådt med et par rettelser. 

Der er disse rettelser og konsekvensen af at Frederiksberg alligevel ikke ønsker at 

skifte kreds, der blev forelagt. 

 

Arne Bjørn havde et par kommentarer, som bliver indarbejdet. Forslaget er nu klar 

til at blive fremlagt på Repræsentantskabsmødet til godkendelse. 

 

5. Gennemgang af regnskab til dato 

 

Gennemgås på mødet af JG. Regnskabsudskrift blev udleveret på mødet. Der er et 

lidt større overskud en forventet pt. pga af at prisen for hjemmesiden er forhandlet 

ned til ca. 7.000,-, hvor der i budgettet var afsat 20.000 kr. 

 

 

6. Eventuelt 

 

Der er indkommet en høringssag om Speciallæger. Det blev aftalt at Alf udarbejdet 

et udkast til høringssvar som herefter sendes til resten af FU til kommentering 

inden formanden på vegne af Regionsældrerådet Hovedstaden. 

 

Referat 

 

Jørn Gettermann 

 

 

 

Vores Plusliste over mulige temaer til Regionsældrerådsmøder: 

 

 Supersygehusene og deres økonomiske vanskeligheder 

 Hospice 

 Samordingsudvalgene , få repræsentanter fra nogle af dem, til at fortælle 

om, hvilke udfordringer de ser i et optimalt samarbejde 

 Ensomhed, få EGV v/ Kirstine Svane til at komme 

 Demens, herunder demenshandleplan 

 Affaldssortering om de udfordringer det giver 

 Marianne Kirchoff, Furesø 

 Formand PLO,  

 Mette Marie Davidsen, Patientguiden Region Hovedstaden 
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 Invitere Oslo Fylkesraad til at fortæle om deres virke 

 Sundhedsstyrelsens nationale mål (herunder gennemgang af ”Min 

Sundhedsplatform”) 

 Et rent PIU møde, hvor der er mulighed for at gå mere i dybden 
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