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Dagsorden 
For repræsentantskabsmøde d. 28. april 2014 i 

DANSKE ÆLDRERÅD 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen. 
 

2. Valg af stemmetællere og referent 
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer er stemmetællere. 

       Bestyrelsen foreslår, at sekretariatet er referent. 
 

3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet   
Bestyrelsens forslag til forretningsorden er vedlagt.   

 

4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode 
Bestyrelsen vedlægger skriftlig beretning.  
Formanden aflægger mundtlig beretning på mødet. 

 

5. Eventuelt forslag til udtalelse 
  

6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 
Årsrapport (årsregnskab) for år 2013 er vedlagt. 
 

7. Forslag til en overordnet arbejds/handleplan for den kommende periode 
Forslaget er vedlagt.  

 

8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år 
Budget for år 2014 samt budgetoverslag for 2015 og 2016 er vedlagt. 
 

9. Indkomne forslag   
Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægten. 
Rødovre Seniorråd har indsendt forslag. 
Høje-Taastrup Seniorråd har indsendt forslag. 
Bilag med forslagene er vedlagt. 
 

10.  Fastsættelse af kontingent for 2015 
        Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 

11.  Valg af revisor 
Bestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret 
revisor Torben Aasberg. 

 

12.  Eventuelt  
 
 

* Valg af formand udgår, idet formand blev valgt sidste år, jf. vedtægtens § 8 



 

 
 

Bestyrelsens forslag til 
 

Forretningsorden 
 ved 

DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde 
mandag d. 28. april 2014 

 
 
1) Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.  
 
 
2) Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk skik overholdes. 
Repræsentantskabsmødets deltagere må i alle forhold rette sig efter dirigentens anvisninger 
og afgørelser. 

 
 
3) Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 
forslagsstilleren - efter dirigentens afgørelse - når som helst efter et indlæg begære ordet, 
ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 
 
 
4) Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten.  
Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge ændringsforslag sættes til afstemning. 
 
 
5) Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægtens § 15, hvorefter 
ændring af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor. 
Såfremt der ved afstemning er stemmelighed, bortfalder forslaget, jf. vedtægtens § 7, stk. 3. 
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller et 
flertal af repræsentantskabsmødets deltagere kræver det, jf. vedtægtens § 7, stk. 4. 
 
 
6) Af hensyn til mødets afvikling fastsættes en taletid på max. 5 min. pr. taler med yderligere 
mulighed for to korte replikker efter dirigentens anvisning. På bordene ligger talersedler, der 
skal benyttes efter dirigentens anvisning. Indbudte gæster har taleret efter dirigentens 
anvisning. 

 
 
Således vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 28. april 2014.  
  
 
Underskrives af dirigenten: 



  

 

 

 
 

 
DANSKE ÆLDRERÅDS HANDLEPLAN FOR 

2014 - 2015 OG PÅ LÆNGERE SIGT 
 

UDGANGSPUNKT: DANSKE ÆLDRERÅDS FORMÅLSPARAGRAF 
 At varetage ældrerådenes interesser overfor Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt 

offentlige, halvoffentlige og private organisationer. 

 At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. 
 

2014 - 2015 
 DANSKE ÆLDRERÅD skal virke som bindeled mellem ældreråd og Regering, Folketing, KL, 

Danske Regioner, samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer. 

 DANSKE ÆLDRERÅD vil arbejde for at alle ældre-/seniorråd bliver og fortsat vil være medlemmer 
af DANSKE ÆLDRERÅD. 
 

 DANSKE ÆLDRERÅD skal, som høringspart ved ny eller ændret lovgivning, være parat til at afgive 
høringssvar med kort varsel. Høringssvaret afgives af formandskabet/sekretariatet og forelægges 
efterfølgende til orientering for bestyrelsen.  

 DANSKE ÆLDRERÅD skal markere sin holdning til aktuelle ældrepolitiske emner. Eksempler herpå 
kunne være:  

1. Sundheds- og socialområdet – herunder rehabilitering, madkultur, demens, forebyggende 
hjemmebesøg, den ældre medicinske patient. 

2. Ældre- og plejeboligområdet – herunder brug af velfærdsteknologi. 
3. Kultur- og trafikområdet – herunder visiteret kørsel og regional transport. 
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – herunder grænser for tiltag og finansiering af ydelser. 
5. Frivilligområdet – herunder brug af frivillige og deres forhold. 
6. Brugerbetaling på visiterede ydelser.  
7. Aldersrelaterede ydelser der giver ældre økonomiske fordele (kun ydelser fastsat i 

lovgivningen). 
8. Kommunernes brug af formålsrelaterede midler (f.eks. ”ældremilliarden”). 

 
 DANSKE ÆLDRERÅD skal kunne kommentere nye lovinitiativer – ikke beslutningsforslag fra 

enkelte partier. 

 DANSKE ÆLDRERÅD skal være parat til at kommentere ældrepolitiske emner af generel karakter 
rejst af landsdækkende ældreforeninger. 

 DANSKE ÆLDRERÅD søger dialog med Folketingets partier. 

 DANSKE ÆLDRERÅD søger repræsentation i relevante udvalg/kommissioner/råd, der nedsættes 
af Regering, Folketing, KL, Danske Regioner og af de enkelte ministre. 

 

 DANSKE ÆLDRERÅD skal sikre vidensformidling til medlemmer gennem afholdelse af  
temadage/konferencer, nyhedsbreve, mailservice og hjemmeside. Vidensformidlingen støtter op om 
ældreråd og kan skabe debat lokalt og nationalt. 

 DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab afholder årlige møder for formænd/næstformænd i ældre- og 
seniorråd. 

 DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab afholder årlige møder med formænd/næstformænd for 
regionsældreråd. 

 DANSKE ÆLDRERÅD skal inspirere til et godt ældrerådsarbejde samt arbejde for at fastholde de 
resultater, der er opnået lokalt og landspolitisk. 

 DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde for at regionsældrerådenes grundlag sikres økonomisk og 
lovfæstes.  



 

 

 

Til dagsordnens pkt. 9 – Indkomne forslag 

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægten: 

1. 

§ 6, stk. 1 foreslås ændret til: 
Ethvert ældreråd har ret til én repræsentant for hver påbegyndt 10.000 af kommunens 
borgere, som pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 60 år. 
 
Den gældende bestemmelse i vedtægten. 
Ethvert ældreråd har ret til én repræsentant samt yderligere én repræsentant for hver 
påbegyndt 10.000 af kommunens borgere, som pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 60 
år. 
 

Formanden motiverer bestyrelsens forslag på repræsentantskabsmødet. 

2. 

§ 17 foreslås slettet 

§ 17 i vedtægten 

Overgangsregler 

For bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabsmøder i 2011 og 2012 opretholdes 

nuværende vedtægters § 7, afsnit 4, indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2013. 

For bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabsmødet i 2012 udløber 

valgperioden ved det ordinære repræsentantskabsmøde i 2013. Nærværende 

bestemmelse bortfalder ved det ordinære repræsentantskabsmøde i 2013. 

Begrundelse: 

 Det er en overgangsbestemmelse, hvor indholdet blev udtømt i 2013.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Til dagsordnens pkt. 9 – indkomne forslag 
 
 
 
 
 
 

Rødovre den 12. marts 2014. 
 

 
 

Fra SeniorRådet i Rødovre 
 
 Forslag til Danske Ældreråds  repræsentantskabsmøde den 28. april 2014  
 
SeniorRådet i Rødovre har på møde den 10. marts besluttet at sende følgende forslag til behandling på 
repræsentantskabsmødet. 
Danske Ældreråd skal fremadrettet arbejde for at  folketinget ved førstkommende lovrevision vedrørende, 
lov om Ældreråd ,at  få ændret navnet fra  Ældreråd til Seniorråd. 
 
Argumenter for forslaget: 
 

1. Ordet Senior bruges efterhånden mere og mere om den ældre befolkning, ved deltagelse i              
aktiviteter, samt i organisationer og foreninger. 

            Også i det daglige liv bruges ordet Senior mere og mere og har efterhånden vundet indpas i     
            danskernes hverdag. 

2. Ældrrådet forveksles ofte af borgere  med Ældresagen. 
            Medierne henvender sig oftest til Ældresagen i stedet for at rette forespørgsel til Ældrerådene. 
 
På SeniorRådets vegne 
 
Ruth Mørch 
formand 

 
 
     
 

 
  



 

 

Til dagsordnens pkt. 9 – indkomne forslag 

 

 

Repræsentantskabsmøde 

Danske Ældreråd 

Nyborg Strand 

 

Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune fremsender hermed to forslag til repræsentantskabsmødet i Danske 

Ældreråd på Nyborg Strand 28. april 2014: 

1. Samme navn på landsplan: Seniorrådet 

2. Valg hvert 4. år, samtidig med kommunalvalg 

Ad 1: 

En væsentlig opgave for seniorrådet/ældrerådet i kommunen er at gøre sig synlig i lokalsamfundet, så både 

politikere og borgere, ikke mindst de +60-årige, ved, hvem vi er, hvad vi arbejder med, og hvilke resultater, 

vi opnår. Det vil medvirke til synliggørelsen, at alle råd på landsplan har samme navn, hvorfor vi foreslår, at 

det bliver Seniorrådet. Vi undgår med dette navn endvidere at blive forvekslet med Ældresagen, hvilket 

jævnligt sker i øjeblikket. En konsekvens af denne ændring vil være, at navnet Danske Ældreråd ændres til 

Danske Seniorråd. 

Ad 2: 

For at markere at valget til Seniorrådet er vigtigt for de +60-årige, bør det på landsplan foregå samtidig med 

kommunalvalget hvert 4. år. Ved at alle seniorråd vælges samtidig kan vi få større gennemslagskraft, opnå 

mere opmærksomhed og dermed flest mulige stemmer. 

 

Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune 

Inge Jacobsen 

Næstformand 

 

 

 

 

 


