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Dagsorden for repræsentantskabsmøde d. 14. maj 2012 i  
DANSKE ÆLDRERÅD 
 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Hans Ole Frostholm. 
Efterfølgende valg af stemmetællere og referent. 

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer er stemmetællere. 

      Bestyrelsen foreslår, at sekretariatet er referent. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet herunder valgregler 

for valg til bestyrelsen 

Bestyrelsens forslag til forretningsorden og valgregler er vedlagt.   
 

3. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen vedlægger skriftlig beretning.  

Formanden aflægger mundtlig beretning på mødet. 
 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Årsregnskab for år 2011 er vedlagt.  

 

5. Orientering om indeværende års budget 

Budget for år 2012 samt budgetoverslag for 2013 og 2014 er vedlagt. 
 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er vedlagt. 

Bestyrelsens forslag til inddeling af landet i 10 valgkredse er vedlagt. 
 

7. Fastsættelse af kontingent for 2013 

      Bestyrelsens forslag til ny beregning af kontingent er vedlagt. 

 
8.    Valg af formand for to år 

       Punktet udgår, da der kun er valg af formand i ulige år. 

 
9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige stedfortrædere 

     Valget foregår på repræsentantskabsmødet, jævnfør forretningsorden.  

     Valget foregår regionsvis. 

 

I 2012 vælges der 11 bestyrelsesmedlemmer for èt år således: 

Region Nordjylland 1, Region Midtjylland 2, Region Syddanmark 3, Region 
Sjælland 1, Region Hovedstaden 4. 
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Følgende medlemmer og personlige stedfortrædere er på valg:  
 
Region Nordjylland 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Ingrid Andresen, villig til genvalg   Vakant (Ingrid Andresen er indtrådt i  

       bestyrelsen i perioden) 
Region Midtjylland 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Esther Hansen, genopstiller ikke   Gunnar Karlsen, villig til genvalg 

Jens Erik Madsen, villig til genvalg   Molly Thomsen, villig til genvalg 

       Vakant (Aase Klitte Holmgren er  

       indtrådt i bestyrelsen i perioden)  
Region Syddanmark 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Christine Greisen, genopstiller ikke   Poul Skrubbeltrang, villig til genvalg 

Kristian R. Andersen, villig til genvalg   Kathrine Føns Schultz, villig til genvalg 

Aage Meldgaard, villig til genvalg   Bodil Gravsholt, villig til genvalg 
 

Region Sjælland 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Erling Christensen, villig til genvalg   Britta Skydsbjerg, villig til genvalg 

       Vakant (Merete Nielsen er indtrådt i  

       bestyrelsen i perioden)  
Region Hovedstaden 

Bestyrelsesmedlem     Personlig stedfortræder 

Kirsten Christensen, villig til genvalg   Peter Frahm, villig til genvalg 

Inge Lorentzen, villig til genvalg   Ragna Folkmann, villig til genvalg 

Jørgen Tved, genopstiller ikke   Hanne Vedersø, villig til genvalg 

Kirsten Djørup, genopstiller ikke   Knud Madsen, villig til genvalg 
 
Merete Helgens, region Syddanmark der i 2011 blev valgt for to år som personlig stedfortræder 

for Bent Rasmussen,  ønsker at der vælges en ny personlig stedfortræder. 
 

Valglokale og valgtidspunkt oplyses på selve mødet 

Genvalg er muligt.. Valgbare er tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter, dog er 

oprindeligt tilmeldte repræsentanter også valgbare, såfremt der ved forfald foreligger en 

skriftlig tilkendegivelse om, at vedkommende er villig til at modtage valg. Vi gør opmærksom 

på, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt ved valg eller i salen på repræsentantskabsmødet. 

 
10. Valg af revisor 

      Bestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved revisor 

      Torben Aasberg. 

 
11. Eventuelt 

      Præsentation af nyvalgt bestyrelse samt afsked med udtrædende bestyrelses- 

      medlemmer. 


