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Referat (udgave 2)  

Repræsentantskabsmøde Regionsældrerådet 3/2 2023 

1. Valg af dirigent.  Erik Larsen Bornholm blev valgt. 

Mødet rettidigt indkaldt og vi er beslutningsdygtige, over 2/3 af stemmeberettigede til 

stede. 

2. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 

3. Forretningsudvalgets beretning ved formanden. Den udsendes med referatet.  

Bemærkninger: Høringssvar kommer på hjemmesiden. Der var ros til hjemmesiden, Vi skal 

holde øje med sundhedsaftalen. 

4. Forelæggelse af regnskab. Budgettet fint overholdt. Der blev spurgt til de 28.000 kr. til 

fremtidsforskeren. Enighed om, at det var hun ikke vær. Vi har i FU lært af dette og vil ikke 

fremover have så dyr en oplægsholder. Regnskabet er revideret og underskrevet af 

formand og revisor. 

5. Forslag til budget for årets virksomhed. Vedtaget. Hotmaster sætter beløbet op. Det er 

indregnet. 

6. Fastlæggelse af kontingent for 2023: kontingent som i 2022 5.2 øre pr. borger fra 60 år og 

opefter. Opgørelse pr. 1/10 2022. 

7. Drøftelse af beslutning om årets faste møder. Der var fra FU foreslået: Kristine Swane i 

april, hospice i juni, sundhedsklynger i efteråret. Af andre ønsker var der sundhedsaftalen i 

april. Frivillige, men det er noget Danske Ældreråd tager op. Drøftelse af ny ældrelov, hvad 

vil det sige, hvis kommunerne sættes fri? 

8. Forslag til ændring af vedtægter, FU skal deltage. Der var en diskussion omkring med og 

uden stemmeret, men det var et problem for nogle, hvis de, der sad i FU ikke måtte 

stemme, så konklusionen blev, vi ikke skrev uden stemmeret. Drøftelse af senior/ældreråd 

eller Ældreråd/seniorråd. Der holdes fast i det sidste. Piu, hvem deltager og valg, det står 

der allerede. Fuldmagt, skal vi prøve at uddybe lidt mere. Under økonomi skal vi skrive fyldt 

60 år og derover. 

9. Forslag Der skal på regionsældrerådsmøderne være et fast punkt til orientering fra PIU. 

Meget vanskeligt for høre- og synshandicappede at følge møderne. Vigtigt at 

foredragsholdere altid bruger mikrofon og at plancher er med stor skrift og sort på hvid 

baggrund. Ingen småsnak rundt omkring. Det ville være godt, hvis der kunne etableres 

teleslynge. 

10. Valg af revisor. Else Morthorst valgt som revisor, suppleant Jens  Juhl Hvidovre Elin 

Johansen meldte sig som kasserer. 

11. Eventuelt                                                                                                                                                                                                                         
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