Bilagssamling
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 7. maj 2018

Dagsorden
For repræsentantskabsmøde d. 7. maj 2018
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Marie-Louise Knuppert.

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
Skriftlig beretning er udarbejdet.
Formanden aflægger mundtlig beretning på mødet.

5. Eventuelt forslag til udtalelse
6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
Resultatopgørelse og balance for år 2017 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 2018 samt budgetoverslag for 2019 og 2020 er vedlagt.

9. Indkomne forslag
Der er indkommet to forslag:
et forslag fra Vordingborg Seniorråd – forslag om vedtægtsændring
et forslag fra Ishøj Seniorråd – forslag om praksisændring

10. Fastsættelse af kontingent for 2019
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

11. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet, revisor Martin Sørensen, statsautoriseret revisor.

12. Eventuelt

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

Dagsordenens punkt 3.

Bestyrelsens forslag til

Forretningsorden
ved
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde mandag d.
7. maj 2018
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. 3 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. 7. maj 2018.
Underskrives af dirigenten.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Budget 2017
2017
kr.

(Ikke underlagt
revision)

kr.

2016
t.kr.

705.650

705.000

694

sentantskabsmøde

2.183.895

2.010.000

2.584

Indtægter

2.889.545

2.715.000

3.278

1

Gager m.v.

258.572

727.152

940

2

Omkostninger, temadage og konferencer

708.875

625.000

935

3

Bestyrelse og repræsentantskab

1.196.256

1.282.000

1.159

4

Sekretariatsomkostninger m.v.

199.447

162.270

174

2.363.150

2.796.422

3.208

526.395

-81.422

70

83.694

6.000

123

610.089

-75.422

193

Note

Medlemskontingenter
Indtægter temadage, konferencer og repræ-

Omkostninger
Resultat før finansielle poster
5

Finansielle poster
Årets resultat

8

Balance 31. december
2017
kr.

2016
t.kr.

Depositum, lejemål

35.100

35

Finansielle anlægsaktiver

35.100

35

Andre tilgodehavender

12.709

20

3.374.314

3.294

834.221

491

Omsætningsaktiver i alt

4.221.244

3.805

Aktiver i alt

4.256.344

3.840

3.646.659

3.037

458.345

554

0

0

Periodeafgrænsningsposter

151.339

249

Kortfristede gældsforpligtelser

609.685

803

4.256.344

3.840

Note

Aktiver

Obligationer
Likvide beholdninger

Passiver
6

Egenkapital i alt

7

Anden gæld

8

Mellemregning, projekt

Passiver i alt
9

Projektregnskab

10

Projektregnskab

9

Dagordenens punkt 7.

Forslag til overordnet arbejds-/handleplan for 2018-2019
UDGANGSPUNKT: Danske Ældreråds formålsparagraf

At varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt
offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.
Danske Ældreråd skal virke som bindeled mellem ældreråd og Regering, Folketing, KL, Danske
Regioner, samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
Danske Ældreråd skal, som høringspart ved ny eller ændret lovgivning, være parat til at afgive
høringssvar med kort varsel. Høringssvaret afgives af formandskabet/sekretariatet efter
forelæggelse for bestyrelsen.
Danske Ældreråd skal markere sin holdning til aktuelle ældrepolitiske emner. Eksempler herpå
kunne være:
1. Sundheds- og socialområdet – herunder rehabilitering, forebyggelse af ensomhed,
madkultur, demens, forebyggende hjemmebesøg, den ældre medicinske patient,
pårørendes vilkår, og en værdig død.
2. Ældre- og plejeboligområdet – herunder visitation og 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 inddragelse af frivillige og deres forhold.
6. Brugerbetaling på visiterede ydelser.
7. Diskrimination på grund af alder og aldersrelaterede ydelser der giver ældre økonomiske
fordele (kun ydelser fastsat i lovgivningen).
8. Kommunernes brug af formålsrelaterede midler (f.eks. ”værdighedsmilliarden”).
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 sikrer vidensformidling til medlemmer gennem afholdelse af temadage og
konferencer samt udsendelse af nyhedsbreve, nyhedsmails og opdateringer på hjemmeside.
Vidensformidling, der støtter op om ældreråd og kan skabe debat lokalt og nationalt.
Danske Ældreråds formandskab afholder årlige møder for formænd/næstformænd i ældre- og
seniorråd, samt for medlem og stedfortræder af patientinddragelsesudvalg der er valgt fra
Regionsældreråd.
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.

DANSKE ÆLDRERÅD
VIRKSOMHEDSBUDGET 2018-2020 med
endeligt regnskab 2017

Dagsordenens punkt 9.

Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018
INDTÆGTER
Medlemskontingenter
Temadage
Repræsentantskabsmøde
Konferencer
Udstillere

705.000
255.000
1.010.000
735.000
10.000

INDTÆGTER I ALT

2.715.000

OMKOSTNINGER
Gager
Lønandele, DGS
Lønandele, SUFO
Lønandele, DKDK
Lønandele
Finanslovsprojekt 1 - Rådgivning
Finanslovsprojekt 2 - Sundhed

3.130.152
-33.000
-230.000
-290.000
0
-834.000
-1.016.000

Gager m.v. DANSKE ÆLDRERÅD
Omkostninger temadage og konferencer
Bestyrelse og repræsentantskab
Sekretariatsomkostninger m.v.

727.152
625.000
1.282.000
164.374

OMKOSTNINGER I ALT

2.798.526

705.650
321.625
980.120
839.600
42.550
2.889.545

2.693.493
-33.300
-221.960
-333.541
0
-833.525 1.012.595
258.571
708.875
1.196.256
199.448

2.363.149

Budget 2019

Budget 2020

715.000
680.000
1.009.800
848.000
30.000

729.300
693.600
1.029.996
864.960
30.600

743.886
707.472
1.050.596
882.259
31.212

3.282.800

3.348.456

3.415.425

3.268.146
-35.000
-210.000
-310.000
0
-830.000
-965.000

3.333.509
-35.700
-214.200
-316.200
0
-834.000
-1.016.000

3.400.179
-36.414
-218.484
-322.524
0
-834.000
-1.016.000

918.146
973.000
1.303.800
178.000

936.509
992.460
1.329.876
181.560

955.239
1.012.309
1.356.474
185.191

3.372.946

3.440.405

3.509.213

6.000
0
0

6.000
0
0

6.000
0
0

6.000

6.000

6.000

FINANSIELLE POSTER
Renteindtægter
Kursregulering værdipapirer
Renteudgifter

6.000
0
0

FINANSIELLE POSTER I ALT

6.000

3.267
80.431
-4
83.694

Resultat før finansielle poster

-83.526

526.396

-90.146

-91.949

-93.788

ÅRETS RESULTAT

-77.526

610.089

-84.146

-85.949

-87.788

Budgettal for temadage 2017 er udarbejdet uden temadag i efteråret.
Budgettallene for hhv. 2019 og 2020 er fremskrevet med 2% pr. år på alle beløb undtagen finanslovsbevillingerne og finansielle poster.

SENIORRÅDET FOR VORDINGBORG KOMMUNE
DEN 26. MARTS 2018
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54, 3. th. 2720
Vanløse

Vedrørende : Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde den 7. maj 2018
Angående : Forslag til ændringer af Danske Ældreråds vedtægt.

1

-

Forslag til ændring af § 5 stk. 1
Første punktum ændres til :
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert andet år i andet kvartal.

2

-

Forslag til ændring af § 8
Valg af formand sker på det ordinære repræsentantskabsmøde i lige år.

3

-

Forslag til ændring af § 9 stk. 2.
Ny tekst:
Medlemmer af Danske Ældreråd er fordelt i 5 valgkredse.

4

-

Forslag til ændring af § 9 stk. 3
Ny tekst:

VALGKREDS 1 - Region Nordjylland vælger ét bestyrelsesmedlem og én stedfortræder
VALGKREDS 2 - Region Midtjylland vælger to bestyrelsesmedlemmer og to stedfortrædere
VALGKREDS 3 - Region Syddanmark vælger to bestyrelsesmedlemmer og to stedfortrædere
VALGKREDS 4 - Region Sjælland vælger to bestyrelsesmedlemmer og to stedfortrædere
VALGKREDS 5 - Region Hovedstaden vælger tre hovedbestyrelsesmedlemmer og tre stedfortrædere

5

-

Forslag til ændring af § 9 stk. 4
Ny tekst :
Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere vælges ved et decentralt valg for en toårig
periode i lige års første kvartal.

Begrundelse :
Valgperiode på to år er ganske fornuftig, da der er tale om en stor arbejdsbyrde for sekretariatet at afvikle
repræsentantskabsmøde, og kræfterne kunne bruges bedre på at forfølge vore mål.
Med undtagelse af Nordjylland består Regionsældrerådene i dag af flere valgkredse. Dette giver ingen
mening og udenforstående og formentlig mange senior- ældreråds medlemmer har vanskeligt ved at forstå
vores organisation.
Regionsældrerådene vil ændre navn til valgkredse, som nu vil have samme opdeling som Danmarks
regioner, hvori de 98 kommuner indgår. Dermed er regionsældrerådene ikke længere et sideskud i vor
organisation uden egentligt lovfæste.
Valgkredsene vil kunne afholde årsmøder med egne vedtægter og foretage deres valg under ordnede
forhold. Sagsområderne vil give sig selv og der vil kunne holdes temamøder uændret.

Peder Lundgaard
Formand
Seniorrådet for Vordingborg Kommune.

Dagsordenens punkt 9.

Ishøj Kommune
Seniorrådet
24. marts 2018
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54, 3. th.
2720 Vanløse

Forslag til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde mandag den 7. maj 2018:
Ishøj Seniorråd ønsker at Danske Ældreråds repræsentantskab behandler følgende forslag:
 At handicappede, som ikke har mulighed for at deltage uden ledsager får lejlighed
for at medtage en ledsager til arrangementer i regi af Danske Ældreråd. Subsidiær
som et 2 årrigt forsøg, således at man får et ide om, hvad udgifterne vil andrage til
en ledsageordning.
Begrundelse:
 Det er ikke muligt for en bind eller stærkt svagsynet at deltage på egen hånd, da
der forekommer mange visuelle oplevelser på Danske Ældreråds arrangementer.
 Det er ikke muligt for en blind at finde rundt på de steder hvor Danske Ældreråd
afholder sine arrangementer.
 En blind eller stærkt svagsynet har problemer med at finde plenumrum.grupperum – toilet – spisefaciliteter m.v
 Få mad fra buffeten – kaffe og lignende
 Få oplysninger om den slides som forekommer på arrangementet
 Finde området hvor udstillerne befinder sig, samt finde de enkelte stande, og få
viden omkring standenes indhold.
Med ovenstående forslag vil Seniorrådet i Ishøj kommune foreslå at repræsentantskabet beslutter at
handicappedes ledsagere deltager uden betaling, ved alle fremtidige arrangementer i regi af Danske
Ældreråd.
Ishøj Seniorråd er af den opfattelse, at udgifterne til en ledsageordning vil være af begrænset
omfang, idet det kun vil dreje sig om ganske få personer, der vil have behov for en ledsageordning.
På vegne af Seniorrådet Ishøj kommune
Bjarne Gosvig
Formand

/

Jan Diemer
Seniorrådsmedlem

Valgkredse i DANSKE ÆLDRERÅD, jf. vedtægtens § 9, stk. 2
Valgkredse

Omfatter disse ældreråd

Valgkreds 1,
11 medlemmer i Region
Nordjylland
Valgkreds 2,
9 medlemmer i Region
Midtjylland
Valgkreds 3,
10 medlemmer i Region
Midtjylland
Valgkreds 4,
12 medlemmer i Region
Syddanmark
Valgkreds 5,
10 medlemmer i Region
Syddanmark
Valgkreds 6,
9 medlemmer i Region
Sjælland
Valgkreds 7,
8 medlemmer i Region
Sjælland
Valgkreds 8,
12 medlemmer i Region
Hovedstaden, syd og vest
Valgkreds 9,
14 medlemmer i Region
Hovedstaden, nord og øst
Valgkreds 10,
3 medlemmer i Region
Hovedstaden

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted,
Vesthimmerland og Aalborg
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg

Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus

Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og
Aabenraa
Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og
Ærø
Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg

Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde og Solrød

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre,
Tårnby og Vallensbæk
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
Bornholm, Frederiksberg og København

Vedtægten for DANSKE ÆLDRERÅD
§1
Navn
Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD.
Hjemstedet er København, Danmark.
§2
Medlemskreds
Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende
lovgivning.
Kommuner med flere ældreråd kan dog kun repræsenteres, som var der ét ældreråd i kommunen.
Der kan ikke optages personlige medlemmer.
§3
Formål
DANSKE ÆLDRERÅD har som formål,
 at varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner
samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer
 at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.
§4
Optagelse og udmeldelse
Optagelse i DANSKE ÆLDRERÅD sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet.
Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst seks måneders varsel til et kalenderårs
udløb.
Efter udtræden har det udtrædende ældreråd intet krav på DANSKE ÆLDRERÅD.
§5
Ordinært repræsentantskabsmøde
DANSKE ÆLDRERÅDs højeste myndighed er repræsentantskabsmødet.
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i andet kvartal. Indkaldelse med
meddelelse om dato, tid og sted sker med mindst tre måneders skriftligt varsel.
Stk. 2. Sammen med indkaldelsen gives der meddelelse til det enkelte ældreråd om, hvor mange
stemmeberettigede repræsentanter det er berettiget til.
Stk. 3. Dagsorden med bilag udsendes senest en måned før mødet.
Stk. 4. Ældrerådene indsender senest seks uger før repræsentantskabsmødet tilmelding med
kontaktoplysninger og navne på de stemmeberettigede repræsentanter. Såfremt der inden
repræsentantskabsmødet opstår forfald blandt de tilmeldte repræsentanter, er det pågældende
ældreråd berettiget til at udpege en stedfortræder. Sekretariatet informeres herom inden mødets
start.
Stk. 5. Kandidater til alle valg i DANSKE ÆLDRERÅD indstilles af et ældreråd.
§6
Beregning af antal stemmeberettigede repræsentanter.
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.
Stk. 2. Det er en forudsætning for et ældreråds deltagelse i repræsentantskabsmødet, at
kontingentet er betalt senest to måneder før det pågældende møde.
Stk. 3. Ældrerådsmedlemmer, som ikke har stemmeret, kan overvære
repræsentantskabsmøderne uden stemme- og taleret.

Stk. 4. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende repræsentant. Hver
tilstedeværende repræsentant kan bære én fuldmagt.
§7
Repræsentantskabsmøde
Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde:
1) valg af dirigent
2) valg af stemmetællere og referent
3) bestyrelsens beretning for den forgangne periode
4) forelæggelse og godkendelse af årsrapport
5) godkendelse af repræsentantskabets forslag til en overordnet arbejdsplan for den kommende
periode
6) orientering om budgetter for indeværende og kommende år
7) indkomne forslag
8) fastsættelse af kontingent
9) præsentation af nyvalgt bestyrelse
10) valg af formand, jf. § 8
11) valg af revisor
12) eventuelt
Stk. 2. Indkomne forslag skal, for at kunne behandles, være sekretariatet i hænde senest seks
uger før repræsentantskabsmødet.
Stk. 3. Repræsentantskabsmødet træffer sine afgørelser med almindelig stemmeflerhed blandt de
fremmødte stemmeberettigede repræsentanter, der hver har én stemme – jf. dog § 15 og § 6. stk.
4. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, jf. dog § 8.
Stk. 4. Hvis et flertal på repræsentantskabsmødet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.
Stk. 5. Udgifter ved deltagelse i repræsentantskabsmødet afholdes af hvert enkelt af de
deltagende ældreråd.
Stk. 6. Repræsentantskabets beslutninger baseres på oplæg fra bestyrelsen.
§8
Valg af formand
Valg af formand sker på det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige årstal. Valget sker ved
skriftlig afstemning, hvis der er foreslået mere end én kandidat.
Stk. 2. Den kandidat, der har opnået mindst halvdelen af de afgivne stemmer, er valgt. Opnår
ingen af de opstillede denne andel af stemmerne ved første afstemning, holdes ny afstemning
mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede de højeste stemmetal. Valgt er den,
der opnår flest stemmer.
Stk. 3. Ældreråd kan indstille kandidater indtil seks uger før repræsentantskabsmødet.
Stk. 4. Såfremt formanden afgår i valgperioden, overtager førstenæstformanden funktionen frem til
førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor nyvalg finder sted. Samtidig konstituerer
bestyrelsen en ny andennæstformand for den resterende del af perioden.
§9
Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere
Til bestyrelsen vælges 10 personer.
Stk. 2. Medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD er fordelt i 10 valgkredse. Bestyrelsen kan give
dispensation til ældreråd, der ønsker at skifte valgkreds.
Stk. 3. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere. Genvalg kan finde
sted.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmet og stedfortrædere vælges ved et decentralt valg for en toårig
periode i ulige års første kvartal.
Stk. 5. Valgbare er medlemmer af et ældreråd i pågældende valgkreds.
Stk. 6. Stemmeberettigede, jf. § 6, er kun tilstedeværende medlemmer af ældrerådene i
pågældende valgkreds. Der kan stemmes ved fuldmagt, jf. § 6, stk. 4.
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Stk. 7. Valgprocedurer vedtages af bestyrelsen og skal være ens for alle valgkredse.
Stk. 8. Valgkredsens bestyrelsesmedlem er ansvarlig for valgets udskrivelse og afholdelse.
Stk. 9. Valgresultatet skal være sekretariatet i hænde senest seks uger før
repræsentantskabsmødet.
§ 10
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når der foreligger en skriftlig anmodning
herom enten fra et flertal i bestyrelsen eller fra mindst en fjerdedel af de ældreråd, der er
medlemmer. Den skriftlige anmodning skal indeholde en motiveret dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes inden én måned efter at
anmodningen er modtaget i sekretariatet.
Stk. 3. Indkaldelse sker ved særskilt skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel og skal være
ledsaget af motiveret dagsorden samt oplysning om antal stemmeberettigede.
Stk. 4. Ældrerådene indsender senest syv dage før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
tilmelding med kontaktoplysninger og navne på de stemmeberettigede repræsentanter.
§ 11
Bestyrelsen
Bestyrelsen for DANSKE ÆLDRERÅD består af formand, to næstformænd, samt otte
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. De fem regionsældreråd vælger i fællesskab en observatør, som deltager i bestyrelsens
møder med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 3. Formanden vælges på repræsentantskabsmødet, jf. § 8.
Snarest efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med en første- og
andennæstformand.
Formandskabet består af formand og to næstformænd.
Stk. 4. Bestyrelsen beslutter sin forretningsorden på det konstituerende møde. Heri fastlægges
også formandskabets opgaver og kompetence.
Stk. 5. Hvis formanden eller et bestyrelsesmedlem udtræder af eller ikke opnår genvalg til eget
ældreråd, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden.
Stk. 6. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.
Der afholdes mindst tre ordinære bestyrelsesmøder årligt, og der føres referat.
Stk. 7. Formanden skal indkalde til yderligere bestyrelsesmøde, hvis mindst fire
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 8. Formanden er berettiget til når som helst at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
§ 12
Sekretariatet
Bestyrelsen fastlægger sekretariatets placering og virke.
Sekretariatslederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
§ 13
Tegningsret
Formand og én næstformand tegner i fællesskab DANSKE ÆLDRERÅD. Ved dobbelt forfald
udpeger bestyrelsen en tegningsberettiget person.
Bestyrelsen kan meddele afgrænset prokura til sekretariatets leder.
§ 14
Regnskab og budget
Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsrapport, der revideres af den af repræsentantskabet valgte
registrerede/statsautoriserede revisor. Herefter fremlægges årsrapporten til godkendelse på det
ordinære repræsentantskabsmøde.
3

Stk. 3. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde efter
indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder ved udgangen af hvert år budgettet for det kommende år.
Stk. 5. DANSKE ÆLDRERÅDS virksomhed og drift finansieres af medlemskontingenter samt
andre mulige indtægter.
§ 15
Ændring af vedtægten
Ændring af vedtægten skal, for at være gyldig, vedtages på et repræsentantskabsmøde med
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.
§ 16
Opløsning af DANSKE ÆLDRERÅD
Opløsning kan kun ske med stemmer fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
repræsentanter på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Disse møder skal finde
sted med mindst en uges mellemrum.
Ved opløsning af DANSKE ÆLDRERÅD anvendes en eventuel formue til formål, der tilgodeser
ældres interesser.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 11. maj 2015.
Dirigent: Svend-Erik Hermansen:………………………………………………………………
Formand: Bent Aa. Rasmussen:……………………………………………………………….
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