Mandag den 5. februar 2018

Indkaldelse til
Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd
I henhold til vedtægten for Danske Ældreråd indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde:
Mandag den 7. maj 2018
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Registrering og kaffe m. brød kl. 10.00 – 11.00. Åbning af repræsentantskabsmødet kl. 11.00
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 vedtægtens § 7, stk. 2, være sekretariatet i hænde senest seks uger
før mødets afholdelse (i 2018 mandag den 26. marts). Danske Ældreråds sekretariatet kvitterer skriftligt for alle modtagne
forslag inden 14 dage.
Tilmelding
til repræsentantskabsmødet skal ifølge vedtægtens § 5, stk. 4 indsendes senest seks uger før
repræsentantskabsmødet og dermed være sekretariatet i hænde senest mandag den 26. marts 2018. Ældre/seniorråd tilmelder sig elektronisk med angivelse af navne 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. Ifølge vedtægtens § 6, stk. 4 kan hver
tilstedeværende repræsentant bære én fuldmagt.
Adgangskort
sendes samlet til ældre-/seniorrådet. Disse skal medbringes og fungerer som stemmekort for de stemmeberettigede
repræsentanter. Deltagere er placeret i salen ift. Valgkredse.
Valg af formand
sker på ordinære repræsentantskabsmøder i ulige årstal. Der er således ikke valg af formand i 2018.
Vedtægt for Danske Ældreråd kan findes på hjemmesiden her
På vegne af bestyrelsen i Danske Ældreråd
Marianne Lundsgaard
Sekretariatsleder

*Læs praktiske oplysninger om tilmelding mv på næste side

Praktiske oplysninger
Tid og sted
Registrering og kaffe m. brød kl. 10.00 – 11.00
Repræsentantskabsmødet åbner kl. 11.00
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, Tlf.: 65 31 31 31
Transport
Der arrangeres gratis bustransport fra Nyborg Station til Hotel Nyborg Strand. Bussen pendler fra kl. 9.55 til kl. 10.25. Der
arrangeres ikke bustransport ved repræsentantskabsmødets afslutning.
Hotellet ligger ca. 15 min. gang fra Nyborg Station, og ved ankomst i bil er der gode parkeringsforhold.
Tilmelding
Tilmelding sker elektronisk – klik her.
Ved tilmelding vælges hvorvidt hver deltager er stemmeberettiget og ikke-stemmeberettiget. Find antal
stemmeberettigede for hvert ældre-/seniorråd på Danske Ældreråds hjemmeside her.
Tilmeldingsfrist
Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal ske senest mandag den 26. marts 2018.
Bekræftelse
Bekræftelse fremsendes via e-mail umiddelbart efter tilmelding.
Er EAN-nr. oplyst, sendes elektronisk faktura. Ellers sendes faktura til den opgivne mailadresse.
Betaling
Faktura udsendes medio april.
Afmelding
Skal ske skriftligt til info@danske-aeldreraad.dk
Afmelding er vederlagsfri indtil 14 dage før arrangementets start, og afmeldes inden den 1. maj refunderes 75% af
deltagerprisen. Herefter betales hele deltagerprisen. Det er muligt at sende en anden deltager end den tilmeldte.
Konference
Danske Ældreråd afholder ældrepolitisk konference tirsdag den 8. maj. Læs programmet her.
Ønskes deltagelse i begge arrangementer beder vi om en samlet tilmelding.
Priser pr. deltager
Repræsentantskabsmøde den 7. maj
Repræsentantskabsmøde kl. 11.00 – 17.00 850 kr.
Festmiddag 650 kr.
Overnatning i enkelt værelse inkl. morgenmad 1.050 kr.
Konference tirsdag den 8. maj
Medlemmer af ældre-/seniorråd: 1.100 kr.
Øvrige deltagere: 1.600 kr.
Totalpris for repræsentantskabsmøde og konference
Totalprisen inkluderer deltagelse i repræsentantskabsmøde, festmiddag, overnatning samt deltagelse i konference.
(Repræsentantskabsmøde er kun for medlemmer af Danske Ældreråd og særligt inviterede).
Med overnatning i enkeltværelse: 3.445 kr.
I delt dobbeltværelse reduceres prisen pr. person med 350 kr.
I meget lille enkeltværelse reduceres prisen pr. person med 350. Kr.
Ønskes overnatning fra søndag den 6. maj til mandag den 7. maj, skal du selv booke og afregne direkte med Hotel
Nyborg Strand.

