Mandag d. 25. januar 2016

Indkaldelse til
Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD
I henhold til vedtægten for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes hermed til ordinært
repræsentantskabsmøde:
Mandag d. 2. maj 2016
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Registrering og kaffe m. brød kl. 10.00 – 11.00
Åbning af repræsentantskabsmødet kl. 11.00.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde holder åbningstalen til
repræsentantskabet.
Ifølge vedtægtens § 5, stk.1 afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i andet
kvartal. Indkaldelse med meddelelse om dato, tid og sted sker med mindst tre måneders
skriftligt varsel.
Ifølge § 5, stk. 3 udsendes dagsorden med bilag senest en måned før mødet.
Forslag til repræsentantskabsmødets dagsorden skal ifølge § 7, stk. 2, være sekretariatet i
hænde senest seks uger (i 2016 mandag d. 21. marts) før mødets afholdelse (sekretariatet
kvitterer skriftligt for alle modtagne forslag inden 14 dage).
Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal ifølge vedtægten (§ 5, stk. 4) indsendes senest
seks uger før repræsentantskabsmødet og dermed være DANSKE ÆLDRERÅD i hænde
senest mandag d. 21. marts 2016. Ældre-/seniorråd tilmelder sig elektronisk med angivelse
af navn på stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede repræsentanter. Såfremt der
inden repræsentantskabsmødet opstår forfald blandt de tilmeldte repræsentanter, er ældre/seniorrådet berettiget til at udpege en stedfortræder. Sekretariatet informeres herom inden
mødets start.
Det antal stemmeberettigede repræsentanter, det enkelte ældre-/seniorråd kan møde
med, fremgår af vedhæftede oversigt, der er beregnet på baggrund af vedtægtens § 6.
Tilmeldte ældre-/seniorrådsmedlemmer, som ikke har stemmeret, kan overvære mødet uden
stemme- og taleret.
Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende repræsentant. Hver
tilstedeværende repræsentant kan bære én fuldmagt (§ 6, stk. 4).
Valg af formand sker på ordinære repræsentantskabsmøder i ulige årstal. Der er således
ikke valg af formand i 2016.

Praktiske oplysninger
Repræsentantskabsmøde d. 2. maj
Pris for repræsentantskabsmøde kl. 10.00 – 17.00: 800 kr. pr. deltager.
Pris for repræsentantskabsmøde og festmiddag med dans d. 2. maj: 1.450 kr. pr. deltager.
Pris for repræsentantskabsmøde, festmiddag med dans og overnatning 2.270 kr. pr deltager.
Faktura for repræsentantskabsmødet udsendes senest 1 uge inden mødets afholdelse.

Ældrepolitisk konference d. 3. maj
DANSKE ÆLDRERÅD arrangerer d. 3. maj på Hotel Nyborg Strand en ældrepolitisk konference med
arbejdstitlen: Når sundheden flytter ud i kommunen
Program udsendes medio februar med tilmeldingsfrist d. 11. april. Ved tilmelding til konferencen vil det
være muligt at tilmelde sig festmiddag d. 2. maj om aftenen (kr. 650) og overnatning mellem d. 2. og d. 3.
maj kr. 900.
Vær opmærksom på, at deltagere skal tilmeldes både til repræsentantskabsmødet (samlet
tilmelding for rådets deltagere) og til konferencen (enkeltvis tilmelding af hensyn til seminarvalg
og indkvartering). Der er to forskellige tilmeldingsblanketter. Tilmelding til konferencen kan først
ske, når program er udsendt medio februar.
Ved deltagelse i repræsentantskabsmøde, festmiddag, overnatning og ældrepolitisk konference, sendes
én samlet faktura til ældrerådet.
Pris for ”hele pakken” (repræsentantskabsmøde, festmiddag, overnatning og ældrepolitisk
konference) i enkeltværelse er kr. 3.195.

Adgangskort
Der udsendes adgangskort til repræsentantskabsmødet. Adgangskortet skal medbringes og fungerer
som stemmekort. Der vil være placering af deltagerne i salen ift. valgkredse. Adgangskort sendes samlet
til ældre-/seniorrådet.

Sted
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, Tlf.: 6531 3131
Der er gode parkeringsforhold ved Hotel Nyborg Strand.
Hotel Nyborg Strand ligger ca. 15 min. gang fra Nyborg Station. Der arrangeres gratis bustransport fra
Nyborg station til Hotel Nyborg Strand d. 2. maj. Bussen pendler fra 9.55 til 10.25.
Der arrangeres ikke bustransport ved repræsentantskabsmødets afslutning.

Tilmelding
Tilmelding til repræsentantskabsmødet sker elektronisk via link i mail eller på DANSKE ÆLDRERÅDs
hjemmeside – se www.danske-aeldreraad.dk. Tilmeldingslinket åbnes umiddelbart efter udsendelse af
indkaldelse.
Der udfyldes én tilmelding pr. ældre-/seniorråd. Ved tilmelding oplyses ældre-/seniorrådets
kontaktoplysninger, stemmeberettigede deltagere, ikke-stemmeberettigede deltagere og evt. nye
faktureringsoplysninger, samt den postadresse adgangskort skal sendes til.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal ske senest mandag d. 21. marts 2016. Der sendes
bekræftelse til ældre-/seniorrådet, men ikke til hver enkelt tilmeldt repræsentant.
Vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD er vedhæftet og kan tillige ses på
www.danske-aeldreraad.dk, tryk på punktet om os/organisation, i menuen herunder findes punktet
Vedtægt.
På vegne af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD
Marianne Lundsgaard
Sekretariatsleder
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