Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD
Mandag d. 2. maj 2016, Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, Nyborg, Tlf.: 65 31 31 31
Torsdag d. 31. marts 2016
Til ældre-/seniorrådet
Hermed udsendes materiale til repræsentantskabsmødet mandag d. 2. maj 2016.
En bilagssamling med følgende bilag:
1. Dagsorden
2. Bestyrelsens forslag til forretningsorden ved repræsentantskabsmødet
3. Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2015, balance pr. 31. december 2015
4. Bestyrelsens forslag til handleplan
5. Budget 2016, som vedtaget af bestyrelsen samt budgetoverslag for efterfølgende to år

Desuden er vedlagt:


Bestyrelsens skriftlige beretning



Fuldmagtsskrivelse

Med brevpost fremsendes desuden:


Adgangskort til såvel stemmeberettigede som ikke-stemmeberettigede i det antal som
ældrerådet har tilmeldt deltagere.



Årsrapporten for 2015

Ovennævnte materiale sendes pr. post i ét eksemplar til hvert ældre/seniorråd. Adgangskort
udsendes kun pr. post.
Materialet sendes også elektronisk til den mailadresse, som DANSKE ÆLDRERÅD normalt
benytter til udsendelse af materiale til ældre-/seniorråd. Vi beder om, at modtageren af denne
mail sender materialet videre til rådets tilmeldte til repræsentanter.
Adgangskort til repræsentantskabsmødet
Adgangskort til det antal stemmeberettigede, som ældre/seniorrådet har ret til og har
tilmeldt, fremsendes pr. post. Ældre/seniorråd, der har tilmeldt flere end deres
stemmeberettigede, får tillige sendt adgangskort til ikke-stemmeberettigede.
Præsentation af fuldmagter
Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende repræsentant. Hver
tilstedeværende repræsentant kan højest bære én fuldmagt. Senest 10 minutter før
repræsentantskabsmødets start præsenteres den udfyldte, skriftlige fuldmagt for
sekretariatsleder Marianne Lundsgaard, som herefter udleverer en stemmeseddel til
repræsentanten. Dirigenten modtager efterfølgende fuldmagten.
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Registrering til repræsentantskabsmødet foregår kl. 10.00 – 11.00.
Minister for Sundhed og Ældre, Sophie Løhde, holder åbningstale til
repræsentantskabet. Ministeren taler kl. 11.00.
Det er derfor vigtigt, at alle er på plads i salen til kl. 11.00 – præcist.
Repræsentantskabsmødet forventes afsluttet kl. ca. 16.00.
Derefter overrækkes Ældrerådenes Hæderspris.
Festmiddag begynder kl. 18.00
Salen
På bordene står skilte med kommunenavne, og deltagerne bedes fordele sig ved disse.
Bordene i Salen inddeles i forhold til DANSKE ÆLDRERÅDs 10 valgkredse til
repræsentantskabsmødet. Stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede fra samme
kommune sidder sammen. Opdelingen gælder kun til repræsentantskabsmødet. Til den
ældrepolitiske konference den efterfølgende dag kan deltagere sætte sig hvor de vil i salen.
Betaling
I april sendes faktura for deltagelse i repræsentantskabsmøde og evt. konference. Faktura
skal være betalt inden mødet, med mindre andet fremgår af fakturaen.
Praktiske oplysninger
Der er gode parkeringsforhold ved Hotel Nyborg Strand.
Hotel Nyborg Strand ligger ca. 15 min. gang fra Nyborg Station ad asfalteret sti.
Der arrangeres gratis bustransport mellem Nyborg Station og Hotel Nyborg Strand mandag d.
2. maj. Bussen pendler fra kl. 10.10 til 10.40. Der arrangeres tillige gratis bustransport efter
konferencens afslutning torsdag d. 3. maj kl. 15.25 fra Hotel Nyborg Strand.
Hotel Nyborg Strand er røgfrit hotel, rygning foregår udendørs i en overdækket, opvarmet
kabine.
Der er svømmehal på Hotel Nyborg Strand.
Der er arrangeret dans efter festmiddagen mandag aften – så husk danseskoene, hvis du har
lyst til en svingom.
Med venlig hilsen
Marianne Lundsgaard
Sekretariatsleder
Sekretariatets telefonnummer: 38 77 01 60.
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