
Beretning 2021        

 

 

Hvert år i marts måned skal der i henhold til vedtægterne holdes årsmøder i 
Ældre Sagens 215 lokalforeninger. 

 

De to foregående år har vi måttet aflyse årsmøderne, som skulle have været 
holdt i marts måned, men på grund af corona-nedlukning først har kunnet 
holdes i september, nu er det heldigvis muligt at holde årsmødet uden de 
mange restriktioner, som har præget vores liv i de sidste to år. 

 

Ældre Sagen er som bekendt én stor landsdækkende forening, som vi alle er 
medlem af og betaler kontingent til. Foreningen ledes af en landsbestyrelse, 
som vælges på det årlige delegeretmøde. De delegerede er formændene for 
Lokalforeningerne.  

 

Lokalforeningerne har ikke nogen beslutnings myndighed, alle beslutninger 
træffes på Delegeretmødet i november måned, herunder også fastsættelsen 
af kontingentet og det årlige tilskud til lokalforeningerne (som udgør ca 25 
kr.pr. medlem) Det eneste vi lokalt på årsmødet kan beslutte, er 
sammensætningen af bestyrelsen og bestyrelsen kan beslutte hvilke tilbud og 
aktiviteter vi vil tilbyde. Vores Lokalbestyrelse består af 7 medlemmer og 3 
suppleanter, i får en præsentation senere. 

 

Jeg vil ikke gå i dybden med Ældre Sagens organisatoriske opbygning, men 
henvise til at Ældre Sagens hjemmeside, i er også velkommen til at kontakte 
os i bestyrelsen, så vil vi gerne informere og besvare spørgsmål.  

 

 



Koordinationsudvalg 

Der er som nævnt 215 lokalforeninger. I kommuner med mere end en 
lokalforening skal der ifølge vedtægterne nedsættes et koordinationsudvalg, 
som skal bestå af mindst 2 repræsentanter for hver lokalafdeling.  

Koordinationsudvalgets formand er ordførende for Ældre Sagen i kommunen 
og repræsenterer Ældre Sagen i lokalpolitiske forhold, hovedsageligt på det 
ældrepolitiske område. 

Vi har 3 lokalafdelinger i Esbjerg kommune og har derfor også et 
Koordinationsudvalg, med 2 repræsentanter fra hver af de tre afdelinger, 
Bramming, Esbjerg og Ribe. Fra vores afdeling er det Lilian Maskov og jeg 
der er medlem, fra 2022 er jeg formand for koordinationsudvalget. 

Noget af det vigtigste for Koordinationsudvalget er det ældrepolitiske område, 
men nedlukningen har bremset for tiltag i 2020. Så der bliver noget at samle 
op på. Vi har som det første den 9. marts haft møde med det nye Sundhed og 
omsorgsudvalg, det vil jeg komme lidt mere ind på under punkt 4. 

 

Der har på Face book flere gange været kritiske røster, som sætter 
spørgsmålstegn ved Ældre Sagens centrale organisation og især er der 
fokuseret på lønudgifterne. Det er en stor organisation med rigtig mange 
forskellige opgaver, f.eks. er der en stor rådgivningsafdeling hvor i alle 
sammen kan få hjælp til alle former for sociale og juridiske problemer, 
afdelingen tager sig af ca. 45.000 henvendelser årligt, det kræver mange 
ansatte med høj ekspertise. En organisation med mere end 900.000 
medlemmer har naturligvis en hel del administration i form af 
medlemsservice. Vi får et medlemsblad 6 gang om året, sammen med bladet 
får vi et uddrag af de mange forskellige tilbud, som Ældre Sagens PR-
afdeling forhandler sig til. Endelig har vi frivillige adgang til 
foreningskonsulenter og fagkonsulenter, som hjælper os på alle måder med 
information/data og som  tilbyder en lang række specialiserede kurser til 
omkring 21.000 frivillige. 

 



Corona nedlukningen har haft indflydelse på medlemstilgangen og antallet af 
frivillige, sidste år kunne jeg glæde mig over at antallet af frivillige ikke var 
faldet i Ribe, det har vi så konstateret i det seneste års tid. Vi har derfor tænkt 
os at gøre en indsats for at rekruttere flere frivillige bl.a. til vore IT café. Med 
hensyn til antal medlemmer har det her i Ribe været stigende i hele corona-
perioden, vi har nu 3.861 medlemmer. 

 

Trods alt har vi da haft mulighed for at gennemføre noget  

I juni havde vi en dejlig tur til Sprogø. 

I september søndagscafé og en 2-dages tur til København og et forsinket 
Årsmøde. 

I oktober teorikursus, suppeaften, desværre kun en gang, søndagscafé og et 
meget spændende valgmøde, hvor vi havde inviteret en repræsentant for alle 
de 7 partier der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen og alle partier 
deltog.  Vælgerne blev placeret ved 7 borde med en politiker ved hvert bord 
og så var der ellers mulighed for at spørge om alt og der var en livlig debat. 
Jeg kan henvise til en artikel om mødet i det seneste nummer af ”Det sker”. 

I november havde vi virksomhedsbesøg på kartoffelmelsfabrikken i Toftlund, 
foredrag om en Camino-vandring, Søndagscafé, billedeftermiddag (gamle 
Ribe-billeder), Årsmøde (forsinket) og et kæmpe arrangement i Ribehallen 
med messe, spis sammen og koncert med Brian Rice i samarbejde med 
Røde Kors. 

I december besøg i Ribe Domkirke, som det sidste af i alt 15 kirkebesøg. 

Ældresagen har modtaget 22 millioner til kulturelle/kulinariske/oplevelses- 
arrangementer for ”sårbare” ældre, pengene er fordelt ud til lokalafdelingerne 
efter medlemsantal og vi har fået godt 100.000. Vi havde planlagt en 
julefrokost i december, men måtte aflyse, så nu er midlerne overført til 2022, 
hvor vi i januar har haft 2 rundvisninger på Kunstmuseet. Jeg vender tilbage 
til brugen af de resterende midler under punkt 4. 

 

 



Vi har i nedlukningsperioderne fortsat haft vores tryghedsopkald og også i et 
vist omfang indkøbshjælp og PC-hjælp i hjemmet. 

Det har været et par trælse år og vi har i den grad savnet at kunne mødes og 
nu glæder os til, at vi forhåbentlig kan gennemføre alt det vi er i gang med at 
planlægge for 2022/2023. 

Når jeg siger vi så er der dels bestyrelsen, som jeg vil præsentere for jer om 
lidt og alle vore mange aktivitetsledere og øvrige frivillige. 

Jeg siger det hver år og det gælder stadig - jeg er så heldig at være en del af 
en fantastisk bestyrelse, hvor alle bidrager og gør et enestående stykke 
arbejde, godt hjulpet af alle de mange andre frivillige. 

I 2021 har vi forsøgt at sige tak til vore frivillige og deres ægtefæller med en 
fest med middag og hyggemusik (her på stedet).  

 

Præsentation af bestyrelsen 

 

Lilian Maskov 

Jens Peter Juhl 

Bente Kann 

Thomas Pedersen 

Hanne Hansen 

Poul Erik Hansen 

Suppleanter: 

Søren Tang Sørensen  

Birthe Christiansen (ikke til stede) 

Bjarne Clement (ikke til stede) 

 



Program 

Vi udgiver et årsprogram/sæsonprogram og vi har siden 2019 omdelt 
programmet til alle medlemmer, også her har bestyrelsen fået hjælp af flere 
frivillige ”brevduer” og det er vi rigtig glade for, idet vi har omkring 2.500 
husstande vi skal rundt til. Skulle der være nogen af jer der har lyst til at 
hjælpe, så kan vi sagtens bruge flere brevduer. 

 

Booking 

Vi har siden 2019 haft online booking og betaling som et tilbud, vi håber det 
efterhånden fungerer, så det bliver en lettelse for alle parter, men hvis det 
giver problemer, vil det også fortsat være muligt at få hjælp af den der står 
som kontaktperson for arrangementet, det kræver blot, at i har 
medlemsnummeret parat når i ringer (det står bag på jeres omdelte program). 

 

Afslutning 

Til slut vil jeg sige tak til alle jer der bakker op om vores arrangementer, det er 
vi rigtig glade for og sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen og alle i 
frivillige der bidrager på hver jeres felt. 

Tak for ordet. 

 

Jenny Beck 
formand  

Lokalafdeling Ribe 


