Formands- og næstformandsmøder
August 2014
Sorø
Torsdag d. 4. september
Valgkreds 6 og 7
Regionshuset, Regionsjælland
Aleen 15, 4180 Sorø
Program
10.00

Kaffe med brød - fra dette tidspunkt.

10.30

Mødestart – velkomst ved formand Bent Aa. Rasmussen
Kort præsentationsrunde af og afstemning af fælles forventninger til dagen.

10.50

Hvilke ældrepolitiske udfordringer oplever vi som ældreråd i
kommunerne?
Hvert ældre-/seniorråd bedes komme med mindst ét konkret eksempel på en
ældrepolitisk udfordring, de lokalt tumler med.
Kort oplæg ved formand Bent Aa. Rasmussen efterfulgt af fælles drøftelse.

12.00

Arbejdsfrokost

12.40

Ældremilliarden – en gave eller en forbandelse?
Kort oplæg ved sekretariatsleder Marianne Lundsgaard efterfulgt af
fælles drøftelse.

13.15

Kaffepause

13.30

Hvad skal være pejlemærker for arbejdet de kommende år?
For ældre-/ seniorrådene som folkevalgt råd?
For DANSKE ÆLDRERÅD som rådenes landsorganisation?
For ældrepolitikken i kommunerne og på Christiansborg?
Hvert ældre-/ seniorråd bedes komme med mindst ét forslag til hvert punkt.
Kort oplæg ved formand Bent Aa. Rasmussen efterfulgt af fælles drøftelse

14.20

Afrunding af dagens drøftelser – ved formand Bent Aa. Rasmussen.

Praktiske oplysninger se næste side

Praktiske oplysninger
Pris: 150 kr. pr. deltager i administrationsbidrag til DANSKE ÆLDRERÅD, samt til
materialer. Temadagen udbydes i et samarbejde med regionsældrerådet for Region
Sjælland og afholdes i Regionshuset, hvorfor prisen er særlig favorabel.
Tilmelding: Elektronisk tilmelding via det link, der er i mailen, hvor denne invitation er
vedhæftet. Vi beder om én samlet tilmelding.
Bekræftelse: Efter tilmeldingsfristens udløb modtager tilmeldte deltagere en bekræftelse
pr. mail.
Betaling: Da DANSKE ÆLDRERÅD ikke dagligt har en kursussekretær og bogholder,
fremsendes faktura muligvis så sent, at den ikke kan betales inden mødets afholdelse.
Dette har ingen betydning.
Tilmeldingsfrist: D. 14. august 2014
Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt.
Afmelding er vederlagsfri indtil 14 dage før mødets start. Ved afmelding senere end 14
dage før mødet, refunderes 75 % af deltagerprisen. Hvis afmelding sker senere end syv
dage, inden mødet afholdes, betales hele deltagerprisen. Ældre-/seniorrådet kan dog altid
sende en anden deltager end den tilmeldte.

