
 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
              

 
DANSKE ÆLDRERÅD indbyder i efteråret 2012 medlemmer af ældre- og seniorråd til 
fem temadage med fokus på: 

 

Ældrerådsvalg 2013 
 
De fleste ældre- og seniorråd holder valg i efteråret 2013 og mange af dem i forbindelse med 
kommunalvalget. Det forberedende arbejde skal indledes nu for at opnå et positivt forløb. Ældre- 
og seniorrådets valgudvalg skal nedsættes og etablere samarbejdet med forvaltning og politikere 
om informationsopgaven og den praktiske afvikling af valget. Et ægte samarbejdsprojekt, hvor 
hverken råd eller kommunalbestyrelse har vetoret. Temadagen bruges til at udveksle viden om, 
hvordan det gode samarbejde i kommunen opbygges, og hvordan der kan skabes højere 
stemmeprocent og flere opstillede kandidater. 
 
I månederne op til valget har ældre- og seniorråd en stor opgave med at informere kommunens 
stemmeberettigede borgere om valget, opfordre dem til at stemme samt oplyse, hvordan 
stemmeberettigede kan stille op som kandidater til valget. Stemmebåndet skal smøres, og talen 
pudses af. Det hjælper vi hinanden med i små grupper. 
Efter lovændringen i 2010 foregår valg til ældreråd ikke helt ”som vi plejer”. På temadagen 
informeres om reglerne, og vi drøfter, hvordan de bruges i praksis. 
 
Dagen forløber i tre hovedspor: 

1. At planlægge og afvikle ældrerådsvalget – regler og vilkår. 
2. At arbejde med mundtlig præsentation af ældrerådsarbejdet. 
3. At udarbejde forslag til køreplan frem til valget for eget ældre-/seniorråd.  

 
Dagen er tilrettelagt med henblik på høj grad af deltageraktivitet, og programmet veksler mellem 
formidling i plenum, drøftelser i grupper med nabo- og genboældreråd og forberedelse af 
præsentationer.  

 
 
Målgruppe:   Medlemmer af ældre- og seniorråd samt rådenes sekretærer. 
 
Oplægsholdere:  Bestyrelsesmedlemmer i DANSKE ÆLDRERÅD og Dorthe Neergaard, 

ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅD.  
 
Mål: Målet med temadagen er, at rådenes medlemmer kender de formelle 

rammer for ældrerådsvalget, får udvekslet erfaringer og drøftet 
forskellige løsninger. Deltagerne klædes på til næste års valg. 

 
Tidspunkter:  Temadagene finder sted i Aabybro d. 8. oktober, Fårvang d. 10.oktober, 

Kolding d. 11. oktober, Høje Taastrup d. 22. oktober, Næstved d. 25. 
oktober. 

 
Tilmelding senest:  Mandag d. 10. september 2012 for deltagelse i Jylland.  
                                           Mandag d. 24. september for deltagelse på Sjælland.   
                                           Ældre- og seniorråd tilmelder sig samlet. 
  Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.danske-aeldreraad.dk

http://www.danske-aeldreraad.dk/


 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
                    

Program: 
 
08.45 – 09.00 Morgenkaffe/the med brød 
 
09.00 – 09.05 Velkomst og indledning til dagens emne  
         v/ mødeleder og bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD  
 
09.05 – 10.00 Plenum: Valg til ældreråd 
 - Hvordan var resultatet ved sidste valg? 
 - Hvad siger loven og vejledningen i dag?  
 - Hvem kan bestemme hvad? Hvad siger rådets vedtægt? 
 - Præsentation af en standard-køreplan for et valg 
          v/Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD  
 
10.00 – 10.15 Pause 
 
10.15 – 11.00 Udviklingsseminar med nabo- og genbokommuner: Planlægning 

- Hvad vil du/I gøre anderledes ved dette valg i forhold til sidste valg? 
 - Hvad indstiller I til kommunalbestyrelsen om valget?  

- Hvad er den største udfordring i jeres ældre-/seniorråd – og hvordan løses den? 
        
11.05 – 12.00 Tremandsgrupper: Præsentation 

Deltagere fra tre forskellige ældre-/seniorråd skriver stikord til en mundtlig præsentation 
om to-tre emner. Resultatet skal kunne præsenteres. 
- Hvordan vil du præsentere dit ældre-/seniorråd til et opstillingsmøde? 

 - Hvad siger du til en person, som du gerne vil have med i ældre-/seniorrådet?  
 - Hvorfor skal du genvælges? 
 - Hvordan har dit ældre-/seniorråd inddraget ældre med anden etnisk baggrund end 

dansk? 
Gruppen udveksler erfaringer om de bedste tips og tricks. 

 
Ca. 11.40 Grupperne fremlægger præsentationer indbyrdes 
 
12.00 – 13.00 Frokost med 1 øl eller vand 
 
13.00 – 14.00 Plenum:  
 Drøftelse og uddybning af DANSKE ÆLDRERÅDs holdninger til ældrerådsvalg   

- Vurdering og drøftelse af DANSKE ÆLDRERÅDs anbefalinger i inspirationspapir om 
ældrerådsvalg.  
- Hvorfor er nogle løsninger bedre end andre – og i hvilke situationer? 

 v/ bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD    
   
14.00 – 14.15 Kaffe med kage 
 
14.15 – 14.45 Sammen med eget ældreråd: Planlægning af valget, fastlæggelse af mål 
 De enkelte ældre-/seniorråd skriver forslag til egen køreplan, og fastsætter forslag til 

succeskriterier.  
 

14.50 – 15.15 Plenum: Drøftelse og idéer 
 - Hvad kan DANSKE ÆLDRERÅD gøre for yderligere at hjælpe ved valget? 
v/ bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD 

 
15.15 – 15.30  Evaluering af dagen samt orientering fra DANSKE ÆLDRERÅD  
 v/ bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD 



 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
                    

 
Rådets vedtægt og eventuelle årsberetning bedes medbragt til brug i grupperne. 

 

 

Om oplægsholderne: 
Som oplægsholder medvirker et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs forretningsudvalg: Jens Erik Madsen i 
Aabybro og Fårvang, Bent Rasmussen i Kolding, og Søren D. Sørensen i Høje Taastrup og Næstved.  

 
Et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse, der er valgt i den pågældende region, medvirker som 
mødeleder. 
 
Dorthe Neergaard, cand. jur., ældrepolitisk konsulent i sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD, medvirker 
som oplægsholder. 

Praktiske oplysninger: 
Pris: Medlemmer af ældre- og seniorråd samt rådenes sekretærer: kr. 750,-   

Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt 
deltagermappe.  
 
Temadagene holdes følgende steder: 

  8. okt. Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro, tlf. 98 24 45 77 

10. okt. Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Fårvang, tlf.: 86 87 70 04 

11. okt. Hotel Byparken Kolding, Grønningen 2, 6000 Kolding, tlf. 75 53 21 22 

22. okt. First (Quality) Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup, tlf. 43 99 77 66 

25. okt. Danhostel Næstved, Præstøvej 65, 4700 Næstved, tlf. 55 72 20 91 

           
Tilmeldingsfrist:  
Mandag d. 10. september for deltagelse i Jylland.  
Mandag d. 24. september for deltagelse på Sjælland.   
Elektronisk tilmelding via hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk 
 

Bekræftelse: Efter tilmeldingsfristens udløb sendes en bekræftelse til de mailadresser, der oplyses ved 
tilmeldingen.  

 

Betaling: Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb.  

 

Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt. Afmelding er vederlagsfri indtil 14 dage før temadagens start. Ved 
afmelding senere end 14 dage før temadagen refunderes 75 % af deltagerprisen. Hvis afmelding sker 
senere end syv dage inden temadagen afholdes, betales hele deltagerprisen. Ældre- og seniorrådet kan 
dog altid sende en anden deltager end den tilmeldte. 


