Bestyrelsens holdning til forslag fra Seniorrådet i Vordingborg kommune:
1: Et flertal i bestyrelsen indstiller forslaget om, at der afholdes ordinært
repræsentantskabsmøde hvert andet år i andet kvartal til vedtagelse.
Begrundelse: Bestyrelsen støtter forslaget og ønsker har en intention om, at Danske Ældreråd i de år,
hvor der ikke afholdes repræsentantskabsmøde, i andet kvartal af året afholder en ældrepolitisk
konference af to dages varighed.

2: Bestyrelsen indstiller forslaget om, at valg af formand sker på det ordinære
repræsentantskabsmøde i lige år til forkastelse.
Begrundelse: Den nuværende landsformand er valgt for en to-årig periode og er på valg i 2019,
hvilket betyder, at Danske Ældreråd skal afholde repræsentantskabsmøde i 2019.
Hvis forslag 1 fra Vordingborg Seniorråd vedtages vil en ny praksis først kunne træde i kraft fra 2020
med en vedtægtsændring om at formanden i 2019 vælges for en 1 årig periode.
Bestyrelsen ønsker at fastholde, at repræsentantskabsmøder afholdes i ulige år.

3: Bestyrelsen indstiller forslaget om, at valg af formand sker på det ordinære
repræsentantskabsmøde i lige år til forkastelse.
Begrundelse: Bestyrelsen ser Danske Ældreråd som en organisation bestående af de lovfæstede og
folkevalgte 98 kommunale ældreråd. Disse er opdelt i 10 geografiske valgkredse.
Regionsældrerådene er ikke lovfæstede og ikke folkevalgte, men har opnået en observatørpost i
Danske Ældreråds bestyrelse. Regionsældrerådet har ældreråd i regionen som deres valgkreds.
Såvel lokale ældreråd som Danske Ældreråd er lokalt og dermed kommunalt orienterede. Med en
vedtagelse af forslaget fra Vordingborg Seniorråd vil det regionale tage præcedens over det
kommunale.
Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at der hersker forvirring i forhold til Danske Ældreråds 10
valgkredse. Det er derimod bestyrelsens opfattelse, at der for medlemmerne og andre vil kunne ske en
sammenblanding mellem de opgaver der løses af regionsældreråd og de opgaver der løses af
ældrerådene i kommunerne, hvis regionerne udgør valgkredsene.
Bestyrelsen mener, at 10 valgkredse sikrer en bred geografisk repræsentation og dermed et stærkt
demokratisk fundament. Bestyrelsen finder, at den nuværende ordning sikrer en dækkende geografisk
repræsentation for hele landet.
Regionale ældreråd får ikke lovfæste gennem Danske Ældreråds vedtægter og bestyrelsen ønsker
ikke, at valgkredse afholder årsmøder med egne vedtægter. Der er eet Årsmøde, og det er Danske
Ældreråds repræsentantskabsmøde. Valg til Danske Ældreråds bestyrelse foregår på møder arrangeret
af Danske Ældreråd og ikke af regionsældreråd.

4: Bestyrelsen indstiller forslaget om, at medlemmer i Danske ældreråd er fordelt i 5
valgkredse til forkastelse.
Begrundelse: Se begrundelse for forslag 3.

5: Bestyrelsen indstiller forslaget om, at bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere vælges
ved et decentralt valg for en toårig periode i lige års første kvartal til forkastelse.
Begrundelse: Bestyrelsen mener, at såfremt forslaget om at afholde repræsentantskabsmøde hvert
andet år vedtages, er det mest hensigtsmæssigt at holde disse møder i ulige år.
Hvis bestyrelsesmedlemmer vælges (som foreslået af Vordingborg Seniorråd) første kvartal i lige år vil
Danske ældreråds bestyrelse skulle vælges 1. kvartal 2018, 2020 og 2022.
Alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer vil dermed være på valg i egen kommune i efteråret 2018 og 2022
Dette finder bestyrelsen uhensigtsmæssigt.
Hvis bestyrelsen vælges i første kvartal i lige år, risikerer Danske Ældreråd at stå uden
bestyrelsesmedlemmer i perioden fra 1/12 2018 (2022) til en ny bestyrelse vælges. Det samme gælder
for formand.
Hvis bestyrelsen vælges i første kvartal i ulige år undgås denne usikkerhed og Danske Ældreråd er
sikret en bestyrelse til at forberede repræsentantskabsmøde – også i år med kommunal- og dermed
ældrerådsvalg for mange.
Der er en risiko, at et valgt bestyrelsesmedlem ikke genvælges i eget ældreråd, men dette har ikke
været tilfældet i alle de år, denne praksis har hersket.

Bestyrelsens holdning til forslag fra Seniorrådet i Ishøj kommune:
Bestyrelsen indstiller forslaget til forkastelse.
Begrundelse: Efter bestyrelsens opfattelse påhviler det ikke Danske Ældreråd at afholde udgifter,
der opstår som følge af ældrerådsmedlemmernes varetagelse af deres hverv.
Der er i dag præcedens for at ledsagere kan deltage i Danske Ældreråds arrangementer mod
betaling.

