Bilagssamling
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 29. april 2019

Dagsorden
For repræsentantskabsmøde d. 29. april 2019
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Marie Louise Knuppert.

2. Valg af stemmetællere og referent
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens afgående medlemmer og sekretariatsmedarbejdere 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
Bestyrelsen vedlægger skriftlig beretning. Mogens Rasmussen, konstitueret formand aflægger mundtlig
beretning på mødet.

5. Eventuelt forslag til udtalelse
6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
Resultatopgørelse og balance for 2018 er vedlagt.

7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til dokumentet ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle
ældrepolitiske områder”
Forslaget er vedlagt.

8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år
Budget for år 2019 samt budgetoverslag for 2020 og 2021 er vedlagt.

9. Indkomne forslag
Der er indkommet et forslag fra medlemmer. Derudover stiller bestyrelsen to forslag.
- Forslag fra Seniorrådet i Fredensborg kommune til vedtægtsændring af §3 – Danske Ældreråds formål
- Bestyrelsen i Danske Ældreråd stiller forslag om vedtægtsændring af §3 – Danske Ældreråds formål
- Bestyrelsen i Danske Ældreråd stiller forslag om vedtægtsændring af §6 – stemme og taleret

10. Valg af formand
Der er tre kandidater til formandsposten:
- Jørn Gettermann, indstillet af Lyngby-Taarbæk Seniorråd
- Per Boysen, indstillet af Randers Ældreråd
- Mogens Rasmussen, indstillet af Middelfart Ældreråd.
Præsentationsmateriale fra de tre opstillede kandidater er vedlagt i bilagssamlingen.
Hver kandidat har inden afstemning mulighed for at holde en valgtale på maximalt 5 minutter

11. Fastsættelse af kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingentstørrelsen udgør i dag 50 øre pr. borger, som er fyldt
60 år i den pågældende kommune.

12. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, revisor Martin Sørensen, statsautoriseret
revisor.

13. Eventuelt – herunder eventuelle hilsner fra indbudte gæster, afsked med afgående bestyrelse og
præsentation af ny bestyrelse samt uddeling af Ældrerådenes Hæderspris.

Til dagsorden punkt. 3

Bestyrelsens forslag til

Forretningsorden
ved
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde
mandag d. 29. april 2019
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.
5) Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge ændringsforslag sættes til afstemning.
6) 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.

7) 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.

8) Valg af formand sker efter vedtægtens § 8, stk. 1 og 2.
Opstilles tre eller flere kandidater, er den kandidat, der har opnået mindst halvdelen af de afgivne
stemmer, valgt. Opnår ingen af de opstillede kandidater denne andel af stemmerne ved første
afstemning, holdes en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning
opnåede det højeste stemmetal. Valgt er den, der opnår flest stemmer.
Hvis der efter anden afstemning er stemmelighed mellem de to kandidater, der ved første
afstemning opnåede det højeste stemmetal, foretages omvalg. Er der derefter stadig
stemmelighed, trækker et medlem af formandskabet, der ikke selv er kandidat, lod mellem de to
kandidater.

9) 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.
Bestyrelsen henstiller, at medlemmer, der tager ordet, taler på ældrerådets vegne.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 29. april 2019.
Underskrives af dirigenten.

Til dagsorden pkt. 6 – forlæggelse og godkendelse af årsrapport
På de næste to sider er resultatopgørelse og balance vedlagt

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2018

Note

1
2
3
4

5

2017

kr.

Budget 2018
(Ikke underlagt
revision)
kr.

706

t.kr.

Medlemskontingenter
Indtægter temadage, konferencer og
repræsentantskabsmøde

717.529

715.000

2.993.046

2.567.800

Indtægter

3.710.575

3.282.800

2.890

Gager m.v.
Omkostninger, temadage og konferencer
Bestyrelse og repræsentantskab
Sekretariatsomkostninger m.v.

872.203
1.261.464
1.253.211
266.491

918.145
973.000
1.303.800
178.000

259
709
1.196
199

Omkostninger

3.653.369

3.372.945

2.363

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster

57.206
-92.214

-90.145
6.000

527
83

Årets resultat

-35.008

-84.145

610

2.184

8

Balance 31. december
2018
kr.

2017
t.kr.

Depositum, lejemål

35.100

35

Finansielle anlægsaktiver

35.100

35

Andre tilgodehavender
Obligationer og aktier
Likvide beholdninger

10.759
3.777.098
925.778

13
3.374
834

Omsætningsaktiver i alt

4.713.636

4.221

Aktiver i alt

4.748.736

4.256

3.611.651

3.647

646.305
0
490.780

458
0
151

Kortfristede gældsforpligtelser

1.137.085

609

Passiver i alt

4.748.736

4.256

Note

Aktiver

Passiver
6

Egenkapital i alt

7
8

Anden gæld
Mellemregning, projekt
Periodeafgrænsningsposter

9
10

Projektregnskab
Projektregnskab

9
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Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder
Bestyrelsen i Danske Ældreråd har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige
om følgende holdninger og opfordringer.
Områderne er opdelt i fire overordnede temaer:
 Forebyggende tiltag, herunder forebyggende hjemmebesøg, patientforløb, underernæring, aktiviteter og ensomhed.
 Pleje og omsorg, herunder værdig pleje og omsorg, rehabilitering, plejeboliger, frit
valg og udlicitering, måltider, faste læger på plejecentre, frivillige, pårørende, demenshandlingsplan, handlingsplan for den ældre medicinske patient og tilsyn.
 Teknologi og digitalisering, herunder velfærdsteknologi og digital kommunikation.
 Samspil mellem kommuner og region, herunder sundhedsaftaler, kommunalt selvstyre og udvikling af det nære sundhedsvæsen.
Bestyrelsen tænker dokumentet som et dynamisk arbejdspapir og håber, at dokumentet kan inspirere ældreråd til drøftelser i egne råd. Dokumentet er sendt til alle
98 medlemmer af Danske Ældreråd og er lagt på Danske Ældreråds hjemmeside.
Vedtaget på møde i Danske Ældreråds bestyrelse januar 2019.

Forebyggende tiltag
Danske Ældreråd bifalder forebyggende hjemmebesøg
Danske Ældreråd finder det hensigtsmæssigt og meget meningsfyldt, at det er en lovbunden
kommunal opgave, at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 65- til 79-års-alderen, hvis sociale eller helbredsmæssige forhold gør borgeren sårbar. Ligeledes tilbud om et
forebyggende hjemmebesøg for alle borgere, der er fyldt 75 år, samt at alle borgere fra 80års-alderen årligt tilbydes forebyggende hjemmebesøg, er på landsplan et væsentligt tiltag
for den forebyggende indsats for ældre.
Drøftelse af borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for information, råd og vejledning, eller måske praktisk hjælp i hverdagen, er vigtige forebyggende initiativer. Danske
Ældreråd bifalder kommunernes pligt til mere fleksibilitet i de forebyggende tilsyn, således at
også yngre, veldefinerede risikogrupper prioriteres, samt ældre der er blevet alene, har mistet en nærtstående, har været på hospital eller står i en uoverskuelig situation og bare har
brug for en samtale.


Danske Ældreråd opfordrer kommunalbestyrelser til at sikre, at antallet af forebyggende hjemmebesøg er tilstrækkelige, samt at besøgene udføres efter intentionerne i Servicelovens
§78a.

Danske Ældreråd ser behov for en øget prioritering af sammenhængende patientforløb for ældre medicinske patienter
Danske Ældreråd ser et behov for at samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger forstærkes, så de generelle overgangsproblemer, patienter i dag, oplever
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minimeres. I følge den officielle statistik er der for mange forebyggelige sygehusindlæggelser, for mange tidlige udskrivninger og for mange genindlæggelser. Overgangen mellem
sygehus og hjem skal ske nænsomt og omsorgsfuldt med patientens behov i centrum,
uanset om patienten er hjemmeboende eller bor på plejecenter. Et øget samarbejde med
fokus på medicinsamkøring mellem praksislæge og hospital samt fokus på borgerens behov for omsorg og pleje efter udskrivelse vil kunne forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser.






Danske Ældreråd opfordrer kommuner, regioner og regering til at intensivere indsatsen og
finde nye veje på området. Ikke mindst inden for udskrivning, forløbsprogrammer, medicinhåndtering, forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme kan indsatsen omkring den ældre medicinske patient forbedres ved øget samarbejde og sammenhæng.
Danske Ældreråd bifalder en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient og
er enig i, at alle ældre medicinske patienter – når de har brug for hjælp – mødes af et sundhedsvæsen, der samarbejder på tværs af sektorer og på tværs af faggrupper om at yde
sundhedsfaglig pleje og behandling af ensartet høj kvalitet.
Danske Ældreråd ser frem til udmøntningen af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Danske Ældreråd bakker op om bekæmpelse af underernæring
Underernæring kan have alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale
funktionsevne samt trivsel og livskvalitet, og undersøgelser viser, at over 60 pct. af beboerne på landets plejecentre er underernærede og har behov for en specialiseret og ofte
individuel diæt.



Danske Ældreråd mener, der er behov for en professionalisering af området, så fokus er på
rigtigt ernæringsindhold, konsistens og at de ernæringsfaglige kompetencer er tilstede i
kommunerne.
Danske Ældreråds bestyrelse har d. 23. august 2017 vedtaget underernæring som sin
mærkesag.

Danske Ældreråd bakker op om sociale og kulturelle aktiviteter
Danske Ældreråd lægger vægt på, at sociale og kulturelle tilbud – hvad enten de er drevet
af en kommune eller af frivillige organisationer – er lettilgængelige, og at alle ældre har råd
til at deltage.



Danske Ældreråd opfordrer til, at ældres mulighed for at deltage i sociale og kulturelle tilbud
er en del af den politisk vedtagne ældrepolitik.
Danske Ældreråd opfordrer til, at transportmuligheder og infrastruktur tilgodeser ældres mulighed for at deltage i sociale og kulturelle tilbud, så ældre uden egne transportmuligheder også kan komme frem.

Danske Ældreråd arbejder for at mindske ensomhed
Danske Ældreråd har tilsluttet sig Folkebevægelsen mod Ensomhed, da Danske Ældreråd
ved, at ensomhed kan være lige så skadelig for et menneske som en række sygdomme.


Danske Ældreråd bifalder de mange initiativer til at modvirke ensomhed, som frivillige organisationer og kommuner har iværksat.
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Pleje og omsorg
Danske Ældreråd ønsker en værdig pleje og omsorg – uanset alder og økonomi
Danske Ældreråd finder, at der kan lovgives om værdig pleje og omsorg, og at lokalt vedtagne
principper i den enkelte kommune bevarer fokus på værdig pleje og omsorg. En forudsætning
er veluddannede medarbejdere, en ledelse med fokus på værdig pleje og omsorg samt normeringer, der modsvarer behovet.



Danske Ældreråd finder, at ældres behov skal være kriterium for visiterede offentlige ydelser,
den enkeltes økonomi må ikke være en hindring herfor og at der på landsplan oprettes flere
tilbud til døende og deres pårørende.
Danske Ældreråd mener, at den kommunale sagsbehandling skal være smidig, hurtig og
ensartet, og at klager bør have opsættende virkning, indtil borgerens klagemuligheder er
udtømte.

Danske Ældreråd bakker op om den rehabiliterende tilgang
Danske Ældreråd bakker op om den rehabiliterende indsats som et konstruktivt tilbud til ældre
borgere, der har mulighed for at genvinde tabte ressourcer. Kommuner skal tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer, der er vurderet til at kunne forbedre deres funktionsevne. Rehabilitering betyder en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger
og kommunens fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har, eller er i risiko for at få, betydelige
begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår mulighed for at
være selvhjulpen og derved leve et selvstændigt liv.


Danske Ældreråd vil følge udviklingen på området.

Danske Ældreråd ønsker fleksibelt indrettede plejeboliger til ældre
Danske Ældreråd finder det væsentligt, at ældre- og plejeboliger er fleksibelt indrettet og understøtter sociale aktiviteter, samt har en husleje, der kan betales af alle ældre.



Danske Ældreråd opfordrer til, at alle plejeboliger til ældre bliver demensvenlige, uanset
om det drejer sig om nybyggeri eller eksisterende boliger.
Danske Ældreråd opfordrer Folketinget til at understøtte nytænkning omkring ældre- og plejeboliger, samt økonomien i disse.

Danske Ældreråd accepterer frit valg og deraf følgende udlicitering
Danske Ældreråd er af den opfattelse, at både private og offentlige leverandører kan udføre
opgaver for ældre borgere, herunder rengøring og pleje. Afgørende er, at kvaliteten er i orden,
og at opgaven varetages af uddannet personale. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at opgaven løftes, hvis en privat leverandør ophører.



Danske Ældreråd forventer, at kommunalbestyrelsen sikrer, at kriterier i udbud og aftaler lever
op til de kommunale kvalitetsstandarder og den sundhedsfaglige lovgivning på området.
Danske Ældreråd opfordrer Folketinget til at udvirke, at offentlige leverandører på lige fod
med private leverandører får ret til at tilbyde tilkøbsydelser.

Danske Ældreråd fastslår, at måltidet har vital betydning
Et måltid kan danne ramme for fællesskab, og et godt måltid indeholder den nødvendige ernæring. Danske Ældreråd har ingen specifik holdning til, om den mad, borgere tilbydes, skal
være fryse-, køle- eller anden form, så længe kvaliteten af maden er i orden.


Danske Ældreråd opfordrer Folketing og kommunalbestyrelser til at sikre, at madens pris holdes
på et niveau, så en folkepension ikke udhules, og at prisen svarer til, hvad det ville koste at
handle selv i et lokalt supermarked.
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Danske Ældreråd støtter faste læger på plejecentre
Danske Ældreråd støtter tanken om, at ethvert plejecenter skal have en fast praktiserende
læge tilknyttet. Denne kan med sin faste gang på plejecentret og kendskab til beboerne modvirke unødige indlæggelser og fortsætte behandling efter udskrivelser. En fast læge kan derudover være bindeled til kommunens sundheds- og rehabiliterings- afdeling og supervisere
personalet ift. medicin.




Danske Ældreråd anbefaler, at den fast tilknyttede praktiserende læge har en specialist-uddannelse i geriatri.
Danske Ældreråd går ind for frit valg af læge, hvorfor den enkelte beboer skal kunne vælge at
beholde sin hidtidige læge.
Danske Ældreråd opfordrer til, at loven vedrørende faste praktiserende læger på plejecentre i kommuner effektueres i hele landet.

Danske Ældreråd bakker op om frivilliges indsats og værdi
Danske Ældreråd bakker op om en ”frivilligpolitik” i kommunerne. Frivillige rummer mange
ressourcer og kan ofte gå til en opgave med en anden tilgang end professionelle og pårørende, og derved bidrage med noget nytænkende og værdiskabende.




Danske Ældreråd bakker op om frivilliges indsats under veldefinerede rammer og vilkår.
Danske Ældreråd henstiller til, at frivillige ikke må have ansvar for pleje og omsorg, og deres ressourcer ikke må bruges ureflekteret.
Ældrekommissionen har i 2012 udarbejdet anbefalinger. Danske Ældreråd bakker op om:
 Der bør være frivillige på alle plejehjem
 Ensomme ældre beboere bør opfordres til at få en frivillig besøgsven
 Der bør skabes rum og plads til de frivillige
 Samarbejdet mellem medarbejdere, de frivillige og de frivillige organisationer bør understøttes af en frivilligkoordinator
 Gennem dialog med de frivillige bør der fastlægges retningslinjer for den frivillige indsats.

Danske Ældreråd mener, at forholdene for pårørende bør forbedres
Danske Ældreråd ser med alvor på eventuelle forsøg i kommunerne på at udvide pårørendes opgaver. En pårørende er det menneske, som i kraft af familie, samliv eller venskab
har en relation til et andet menneske. En pårørendes opgave er at støtte dette menneske,
men ikke at løse opgaver, der skal løses af professionelle.


Danske Ældreråd ser frem til, at pårørendes behov for praktisk og mental støtte anerkendes i
større omfang, end det sker i dag, og at kommunerne udarbejder en politisk vedtaget pårørendepolitik.

Danske Ældreråd bifalder den nationale handlingsplan for demens 2025
Danske Ældreråd er enig i, at enhver borger skal have hurtig og let adgang til udredning for
demenssygdom, at pårørende skal kunne få relevant faglig støtte og aflastning samt at alle
kommunalbestyrelser vedtager en demenshandlingsplan, der sikrer en fortsat udvikling og
fremdrift i den enkelte kommunes arbejde på demensområdet.


Danske Ældreråd ser frem til udmøntningen af den nationale handlingsplan for demens
2025.

Danske Ældreråd opfordrer til, at kommunalbestyrelserne styrker det eksisterende tilsyn for ældre, der modtager pleje og omsorg.
Danske Ældreråd ser med bekymring på, at det årlige embedslægetilsyn på plejehjem er
blevet erstattet af et risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.


Danske Ældreråd ser behov for at modernisere synet på funktionen af tilsyn, så tilsyn bliver
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en evalueringsfunktion i kommunens udviklingsstrategi for ordninger og institutioner, f.eks.
hjemmepleje og plejehjem.

Danske Ældreråd bifalder kommunernes brug af demografireguleret budgetlægning
Danske Ældreråd bifalder kommunernes brug af demografireguleret budgetlægning, da kommunal budgetlægning gennem et demografireguleret budget tager højde for, at ældrebefolkningen
vokser, og at borgerne lever længere. Danske Ældreråd opfordrer ældreråd i alle kommuner til
at være opmærksomme på, om den demografiregulerede budgetlægning hvert år reflekterer
sammensætningen af ældre i ”deres” kommune. Ældrebefolkningen i en given kommune er ikke
en homogen størrelse, men meget differentieret, og behovene for pleje, genoptræning og forebyggelse m.v. er store og stiger generelt, jo ældre ældrebefolkningen er. Ældrerådet kan gennem det demografiregulerede budget følge og forholde sig til, hvor mange ældre der er i kommunen og til de vilkår, ældre bydes.

Teknologi og digitalisering
Danske Ældreråd er positiv over for velfærdsteknologi
Danske Ældreråd mener, at velfærdsteknologiske løsninger rummer gevinster for borgere,
personale og økonomi, hvis disse indføres nænsomt og med respekt for den enkeltes
grænser og ønsker. Etikken skal være på plads, og velfærdsteknologiske løsninger må aldrig føre til unødig kontrol af den enkelte borger eller medarbejder.


Danske Ældreråd opfordrer Folketinget til at tage stilling til, hvordan udgifter til velfærdsteknologiske løsninger finansieres - ikke mindst ved nybyggeri af ældre- og plejeboliger.

Danske Ældreråd bifalder udvikling af digital kommunikation
Danske Ældreråd er af den opfattelse, at digital kommunikation er ensbetydende med en
lettere hverdag for de fleste borgere.



Danske Ældreråd finder det væsentligt at have særlig fokus på de borgere, der ikke magter digital kommunikation. Disse borgere skal altid tilbydes en lettilgængelig, alternativ løsning.
Danske Ældreråd finder, at brugervenlighed og sikkerhed skal prioriteres lige højt og skal udvikles med afsæt i ikke IT-kyndige brugeres kompetencer.

Samspil mellem kommuner og region
Danske Ældreråd mener, at sundhedsaftalerne er et godt redskab til samarbejde mellem kommune og region
Danske Ældreråd opfordrer ældrerådene til at være opmærksomme på at de nuværende
sundhedsaftaler løber til udgangen af 2018. En ny sundhedsaftale for perioden 2019 – 2022
skal senest være indgået medio 2019 mellem regionen og kommunerne om samspillet region, kommune, almen lægepraksis mv.


Danske Ældreråd anbefaler, at et hovedformål i den kommende sundhedsaftale bliver sammenhængende patientforløb på tværs af sygehus, kommune, almen lægepraksis mv.

Danske Ældreråd bakker op om regionsældrerådene
Danske Ældreråd bakker op om, at ældrerådene i de 98 kommuner ad frivillighedens vej har
etableret fem regionsældreråd. Der er store samarbejdsflader mellem region og kommuner,
ikke mindst på sundhedsområdet, og derfor er det naturligt, at ældrerådene følger og interesseSide 5 af 6
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rer sig for regionsrådenes arbejde. Regionsældrerådene har én observatørpost i Danske Ældreråds bestyrelse, så bestyrelsen kontinuerligt kan følge det ældrepolitiske arbejde i de fem regioner.


Danske Ældreråd støtter, at regionsældrerådene på sigt bliver lovfæstede og sikret økonomisk
via regionerne.

Danske Ældreråd bakker op om et udvidet kommunalt selvstyre
Danske Ældreråd har den holdning, at beslutninger bør tages så tæt på borgerne som
muligt.


Danske Ældreråd har tillid til, at ældrerådene følger den lokale udvikling og foreslår respektive politikere og forvaltninger, hvordan ressourcer kan tilpasses til behov.

Danske Ældreråd anbefaler, at opbygningen af det nære sundhedsvæsen forstærkes
Danske Ældreråd anbefaler, at ældrerådene følger godt med i proces for regeringens udspil
til en sundhedsreform med anbefalinger om udvikling og videre opbygning af det nære
sundhedsvæsen og formulerer krav til de elementer af indsatsen i det nære sundhedsvæsen, der skal styrkes lokalt og i samspil med sygehusvæsenet mv.
 Danske Ældreråd vil følge udviklingen og implementering af regeringsudspillet mere generelt.
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DANSKE ÆLDRERÅD
VIRKSOMHEDSBUDGET 2019-2021
ENDELIGT REGNSKAB 2018
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Regnskab
2018

Budget 2018

Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

INDTÆGTER
Medlemskontingenter
Temadage og konferencer
Repræsentantskabsmøde
Udstillere

715.000
1.528.000
1.009.800
30.000

717.529
1.860.963
1.100.184
31.900

727.000
1.490.000
1.040.000
30.000

741.540
1.519.800
1.060.800
30.600

756.371
1.550.196
1.082.016
31.212

INDTÆGTER I ALT

3.282.800

3.710.576

3.287.000

3.352.740

3.419.795

OMKOSTNINGER
Gager
Lønandele, DGS
Lønandele, SUFO
Lønandele, DKDK
Projekt "Uddannelse, rådgivning og netværk"
Projekt "Det nære sundhedsvæsen"
Lønandele Danske Ældreråds organisation
Omkostninger temadage og konferencer
Omkostninger repræsentantskabsmøde
Omkostninger bestyrelse
Sekretariatsomkostninger m.v.

3.268.146
-35.000
-210.000
-310.000
-830.000
-965.000
918.146
973.000
1.009.800
294.000
178.000

3.262.266
-36.200
-235.381
-361.070
-824.997
-932.415
872.203
1.261.463
987.062
266.149
266.491

3.393.040
-35.000
-210.000
-380.000
-830.000
-965.000
973.040
1.240.000
980.000
249.000
140.000

3.460.901
-35.700
-214.200
-387.600
-830.000
-965.000
1.028.401
1.264.800
999.600
253.980
142.800

3.530.119
-36.414
-218.484
-395.352
-830.000
-965.000
1.084.869
1.290.096
1.019.592
259.060
145.656

OMKOSTNINGER I ALT

3.372.946

3.653.368

3.582.040

3.689.581

3.799.272

FINANSIELLE POSTER
Renteindtægter
Kursregulering værdipapirer
Renteudgifter

6.000
0
0

4.775
-96.990
0

6.000
0
0

6.000
0
0

6.000
0
0

FINANSIELLE POSTER I ALT

6.000

-92.216

6.000

6.000

6.000

Resultat før finansielle poster

-90.146

57.207

-295.040

-336.841

-379.478

ÅRETS RESULTAT

-84.146

-35.008

-289.040

-330.841

-373.478

Budgettallene for hhv 2020 og 2021 er fremskrevet med
2% pr. år på alle beløb undtagen finanslovsbevillingerne
og finansielle poster

11. marts 2019 / MBL
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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.

at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til,
at alle ældre kan få et godt liv.



(se uddybelse af forslaget på næste side)

at alle ældre kan få et godt ældreliv.
at styrke og videreudvikle
ældrerådene/seniorrådene i deres lokale
virke.

DANSKE ÆLDRERÅD har som formål,
 at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til,

Formål

§3

FORSLAG STILLET AF FREDENSBORG
SENIORRÅD:



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.

Formål

§3

FORSLAG STILLET AF BESTYRELSEN:

§3

Formål

Forslag til ny formulering

Gældende vedtægt

Forslag til vedtægtsændring § 3

Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen
indstiller, at
forslaget
forkastes.

Bestyrelsen
indstiller, at
forslaget
vedtages.

Bestyrelsens
indstilling
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 at arbejde for en ældrepolitik i Danmark, der
bidrager til at alle ældre kan få et godt
ældreliv
 at styrke og videreudvikle
ældrerådene/seniorrådene i deres lokale
virke

 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

1. marts 2019
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Ved 2019 repræsentantskabsmødet bør vedtægtsændringen vedtages – efterfølgende skal der gennemføres overvejelser over en flerårig
organisationsudvikling.

Første trin er vedtægtsændringen. Organisationsudvikling tager tid. Skal forberedes grundigt.
I næste trin – i løbet af 2-3 år - skal der etableres en passende udvalgsstruktur bag Danske Ældreråds arbejde. Det kunne f.eks. være med udvalg for det
social- og sundhedspolitiske område, kulturpolitik, transportpolitik, beskæftigelses- og pensionspolitik, det regionale område- - måske nye kommunale
samarbejdslinier om nye sundhedsfællesskaber. Udvalgene samspiller med landsbestyrelsen og rådgiver efter nærmere aftaler.

Der er behov for en gradvis organisationsudvikling, så der sikres ældrepolitiske aktiviteter på alle niveauer, - også det nationale og regionale niveau. Altså
meget mere end en service-organisation for de lokale ældreråd. Efter en sundreform i Danmark skabes der måske nye politisk-administrative strukturer, hvor
rådgivning om ældreforhold er af stor betydning.

Det nationale og regionale niveau ligger i princippet uden for de nuværende vedtægter. Det samme gælder om samarbejde mellem flere kommuners
ældreråd/seniorråd.

Der gøres et godt og kvalitetsbetonet arbejde som service organisation f.eks. ved gennemførelse af Vingstedkonferencer, Nyborgkonferencer, nyhedsbreve
og sekretariatets hjælp og bistand til rådgivning af lokale ældreråd.

Formålet ved vedtægtsændringen
Danske Ældreråd er i dag en frivillig serviceorganisation, vedtægtsmæssigt og praktisk, i forhold til de lovbestemte ældreråd i kommunerne.

Forslag til ny formulering

Nuværende vedtægt § 3

Forslag til vedtægtsændring for Danske Ældreråd
- fremlagt til repræsentantskabsmødet 2019 af Seniorrådet i Fredensborg Kommune

UDDYBELSE AF FORSLAGET FRA SENIORRÅDET I FREDENSBORG KOMMUNE
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Stk. 4. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra
en fraværende repræsentant. Hver tilstedeværende
repræsentant kan bære én fuldmagt.

§6
Ethvert ældreråd har ret til én repræsentant for hver påbegyndt 10.000 Beregning af antal stemmeberettigede
repræsentanter
af kommunens borgere, som pr. 1. januar det pågældende år er fyldt

60 år.
 Ethvert ældreråd har ret til én repræsentant for hver
Stk. 2. Det er en forudsætning for et ældreråds deltagelse i
påbegyndt 10.000 af kommunens borgere, som pr.
repræsentantskabsmødet, at kontingentet er betalt senest to måneder
1. januar det pågældende år er fyldt 60 år.
før det pågældende møde.

Stk. 2. Det er en forudsætning for et ældreråds
Stk. 3. Ældrerådsmedlemmer, som ikke har stemmeret, kan
deltagelse i repræsentantskabsmødet, at
overvære repræsentantskabsmøderne uden stemme- og taleret.
kontingentet er betalt senest to måneder før det
Stk. 4. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende
pågældende møde.
repræsentant. Hver tilstedeværende repræsentant kan bære én

Stk. 3. Ældrerådsmedlemmer, som overværer
fuldmagt.
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repræsentantskabsmødet uden stemmeret, har
taleret.

FORSLAG STILLET AF BESTYRELSEN

§6

Beregning af antal stemmeberettigede repræsentanter

Forslag til ny formulering

Gældende vedtægt

Forslag til vedtægtsændring § 6

Bestyrelsens
indstilling
Bestyrelsen
indstiller, at
forslaget
vedtages.
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KANDIDAT TIL FORMANDSVALG I DANSKE ÆLDRERÅD
Jørn Gettermann indstilles af Lyngby-Taarbæk Seniorråd

Præsentation
Jeg er født i Sønderborg i 1949 og boede der frem til 1966, hvor
min familie flyttede til Nykøbing Falster. Jeg blev student i 1969.
Herefter gik jeg på Kunstakademiets Arkitektskole. Jeg blev arkitekt
i 1974. Havde herefter egen tegnestue i nogle år, men blev i 1977
ansat på en tegnestue, der var halvt jysk, halvt Københavnsk ejet.
Her byggede jeg skoler, men min største opgave var at være byggeleder gennem 3 år på Odense Koncerthus. I 1984 blev jeg ansat
som bygningsinspektør (og vicestadsingeniør) i Herlev Kommune.
Her fik jeg opgaven at modernisere hele Herlev Bymidte.

Jørn Gettermann
mail: joern@gettermann.dk

I 1990 blev jeg Stadsingeniør i Tårnby Kommune - her blev jeg hurtigt kommunens kontaktperson til A/S
Øresund og Metroselskabet, da broen til Sverige skulle bygges og Metroen skulle til lufthavnen, og jeg har
en pæn del af æren for, at der blev lavet en 300 m bred grøn overbygning over bane og vej. I samme periode var jeg sammen med KL rundt i hele landet for at undervise i ”Ny Løn”.
I 2000 blev jeg ansat som Teknisk Direktør i Københavns Amt, hvor jeg stod over for en stor omlægning af
administrationen, hvor medarbejderne fik mere råderum. Jeg stod i øvrigt for undervisningen af ledelserne
på amtets hospitaler i ”ledelse i forandring”. Et par år senere blev jeg tillige Undervisnings- og Kulturdirektør, hvilket jeg var frem til amternes nedlæggelse. Jeg havde her en meget stor opgave med at få amtets
opgaver fordelt til rette myndigheder, og at få medarbejderne sendt godt og trygt afsted. I Regionen blev
jeg Stabsdirektør med ansvar for miljø og planlægning. Igen var det en stor opgave at få 5 forskellige kulturer smeltet sammen til en samlet ny kultur. Jeg har i øvrigt altid fået en høj score i medarbejder tilfredshed.
Jeg er lyttende, men er også klar til at sætte dagsordenen. Jeg er akademiker, og jeg har fødderne solidt
placeret på jorden. Jeg har bevaret min gode sønderjyske stædighed, forstået på den måde, jeg giver ikke
op før en opgave er løst.
Hvorfor ønsker du at stille op som formand for DANSKE ÆLDRERÅD?
Fordi jeg ved, at jeg med min store baggrund som offentlig chef, hvor jeg har været mere end tæt på det
politiske system, kan være med til at løfte arbejdet i Danske Ældreråd til gavn for de ældres vilkår. Jeg ved,
hvordan administrationer tænker, og jeg har flair for at se mulighederne i de politiske systemer.
Hvad er dine primære ønsker for arbejdet som formand for DANSKE ÆLDRERÅD?
Mine primære ønsker for Danske Ældreråd er, at Danske Ældreråd får mere kant. Vi skal være meget mere
synlige i samfundet og i den offentlige debat, med det formål at stå stærkt og sikre vi ældre de bedst mulige
forhold. Vi skal ikke konkurrere med Ældresagen, det er ikke nødvendigt. Vi har så meget at byde på, at vi
uden problemer kan etablere vores egen platform i den offentlige debat. Det kan vi godt gøre uden at skulle
udbygge vores administration. Et andet ønske er, at vi indadtil er mere aktive for at hjælpe de ældre/ seniorråd, der er kommet i klemme i det lokale system. Vi skal fortsat sikre hjælp til de enkelte ældre/seniorråd og samtidig være med til at vise vejen fremad.
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KANDIDAT TIL FORMANDSVALG I DANSKE ÆLDRERÅD
Per Boysen indstilles af Randers Ældreråd

Præsentation
Per Boysen, 72 år og formand for ældrerådet i Randers Kommune
og stedfortræder i valgkreds 3 for hovedbestyrelsesmedlem Carl
Aksel Kragh Sørensen.
Jeg har været medlem af ældrerådet i Randers siden 2014 - og har
været formand siden januar 2016. Jeg født og opvokset i Rødekro i
Sønderjylland, og kom efter uddannelse og aftjent militærtjeneste til
Randers i 1969. Her har jeg arbejdet og virket med
organisationsarbejde, menighedsråds- og bestyrelsesarbejde og
forskelligt frivilligt arbejde.

Per Boysen
Mail: boysen@kabelmail.dk

Jeg var gift med Hanna i 32 år indtil hun desværre døde af kræft i
2002. Jeg har to voksne børn med familier og fem børnebørn. I dag
er jeg i et forhold med min dejlige kæreste Bente.

Hvorfor ønsker du at stille op som formand for DANSKE ÆLDRERÅD?
Jeg melder mig som kandidat til formandsvalget i Danske Ældreråd, fordi jeg finder rådets funktion som
rådgivende og vejledende organ på ældreområdet både vigtigt og nødvendigt.
Jeg vil være med til at udvikle og planlægge rammerne for Danske Ældreråds arbejde og virksomhed.
Jeg vil være garant for, at de lokale ældre/seniorråd fortsat kan hente vejledning, inspiration og lyst til det
lokale arbejde gennem medlemskabet af og samarbejdet i Danske Ældreråd.
Hvad er dine primære ønsker for arbejdet som formand for DANSKE ÆLDRERÅD?
Danmark er i fuld gang med en omstillingsproces på ældreområdet fra at være en ældrebyrde til at være en
ældrestyrke. Den proces og udvikling skal Danske Ældreråd være en central del af.
Danske Ældreråd skal være med til at sikre, at det nære, sammenhængende og samarbejdende
sundhedsvæsen bliver en succes ud over hele landet.
Jeg vil være med til at fortsætte arbejdet med at udvikle og planlægge rammerne for fremtidens service og
tilbud til ældre i hele landet.
Samarbejdet og samværet mellem Danske Ældreråd og de lokale ældre/seniorråd skal fortsat være med til
at udvikle, styrke og fremme forståelsen og respekten for hinanden og den fælles opgave.
Det er godt for fremtiden!
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KANDIDAT TIL FORMANDSVALG I DANSKE ÆLDRERÅD
Mogens Rasmussen indstilles af Middelfart Ældreråd

Præsentation
Jeg har været bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd i de seneste
seks år og 1. næstformand de seneste to år. Dermed har fået et
godt og indgående kendskab til organisationen, til medlemmer på
tværs af landet og til vores sekretariat i Vanløse. Som næstformand
har jeg været medlem af formandskabet, og i den egenskab har jeg
været med til at tilrettelægge bestyrelsesmøder og andre møder og
initiativer, ligesom jeg har repræsenteret Danske Ældreråd udadtil,
fx ved møder med ministre, embedsfolk og andre
interesseorganisationer.

Mogens Rasmussen
mail: mail@mogensrasmussen.dk

I mit arbejdsliv arbejdede jeg med ansættelser i flere store
virksomheder i Danmark og udlandet. Seneste 15 år, selvstændig
med egen virksomhed, der nu er videresolgt. Jeg har været medlem af
Middelfart Ældreråd siden 2010.

Hvorfor ønsker du at stille op som formand for Danske Ældreråd?
Jeg stiller op som formandskandidat, fordi Danske Ældreråd har brug for at blive samlet til en enhed igen,
og jeg vil som formand arbejde for, at alle medlemmer er ligeværdige og lige betydningsfulde i Danske
Ældreråd. Det gælder både ældreråd fra små landkommuner til dem fra de store byer, og det gælder hvad
enten man kommer fra øst eller vest i landet. Og det gælder ældreråd med økonomiske udfordringer til de
råd, der ikke oplever sådanne udfordringer. Det vigtigste for mig er, at alle 98 ældreråd har samme værdier,
og at vi på kryds og tværs kan inspirere hinanden og blive endnu bedre.
Vigtige mål for mig er:
- at fastholde og udbygge de gode resultater og den respekt, der hidtil har stået om vores organisation,
- at vi, med de ressourcer og økonomiske midler vi har til rådighed, konstant arbejder for at blive endnu
bedre og dermed endnu mere synlige,
- at bestyrelsen samarbejder i en god og konstruktiv ånd, og at alle medlemmer oplever sig set og hørt.
Hvad er dine primære ønsker for arbejdet som formand for Danske Ældreråd?
I samarbejde med bestyrelse og sekretariat vil jeg fortsætte og udbygge den linje, som Danske Ældreråd
traditionelt har været kendt for:
- at Danske Ældreråd er en troværdig og kompetent med- og modspiller til politiske initiativer,
- at Danske Ældreråd servicerer sine medlemmer på en faglig og inspirerende måde,
- at Danske Ældreråd bidrager til at ældrepolitik står højt på den politiske dagsorden,
- at Danske Ældreråd søger indflydelse alle relevante steder og bl.a. bliver udpeget til relevante
repræsentationer.
Mit ønske er dermed også, at vi i fællesskab fremadrettet arbejder på en stærk fortælling om Danske
Ældreråd. Jeg ser det som en vigtig opgave for en nyvalgt formand, sammen med den nyvalgte bestyrelse
og vores sekretariat, at skabe en stærk og positiv fortælling om ældrerådene og værdien af ældrerådenes
arbejde. Vi har brug for, at det der skal fylde i Danske Ældreråd, er det enorme arbejde, ældreråds/
seniorråds medlemmerne udfører til gavn for ældre i Danmark og ikke alt muligt andet.
Vi skal samme vej alle sammen, og det vil jeg arbejde hårdt for lykkes, hvis jeg får mandat som formand for
Danske Ældreråd.

Antal stemmeberettigede
repræsentanter i 2019
Stemmeberettigede udregnes
ift. antal 60+ i den enkelte kommune.

Region Nordjylland
Valgkreds 1
Brønderslev
2 stemmer
Frederikshavn 3 stemmer
Hjørring
2 stemmer
Jammerbugt
2 stemmer
Læsø
1 stemme
Mariagerfjord 2 stemmer
Morsø
1 stemme
Rebild
1 stemme
Thisted
2 stemmer
Vesthimmerlands 2 stemmer
Aalborg
5 stemmer
Region Midtjylland
Valgkreds 2
Herning
3 stemmer
Holstebro
2 stemmer
Ikast-Brande
2 stemmer
Lemvig
1 stemme
Ringkøbing-Skjern 2 stemmer
Silkeborg
3 stemmer
Skive
2 stemmer
Struer
1 stemme
Viborg
3 stemmer
Valgkreds 3
Favrskov
Hedensted
Horsens
Norddjurs
Odder
Randers
Samsø
Skanderborg
Syddjurs
Aarhus

2 stemmer
2 stemmer
3 stemmer
2 stemmer
1 stemme
3 stemmer
1 stemme
2 stemmer
2 stemmer
7 stemmer

Region Syddanmark
Valgkreds 4
Billund
1 stemme
Esbjerg
4 stemmer
Fanø
1 stemme
Fredericia
2 stemmer
Haderslev
2 stemmer
Kolding
3 stemmer
Sønderborg
3 stemmer
Tønder
2 stemmer
Varde
2 stemmer
Vejen
2 stemmer
Vejle
3 stemmer
Aabenraa
2 stemmer
Valgkreds 5
Assens
2 stemmer
Faaborg-Midtfyn 2 stemmer
Kerteminde
1 stemme
Langeland
1 stemme
Middelfart
2 stemmer
Nordfyns
1 stemme
Nyborg
1 stemme
Odense
5 stemmer
Svendborg
2 stemmer
Ærø
1 stemme

Region Sjælland
Valgkreds 6
Faxe
2 stemmer
Guldborgsund 3stemmer
Lolland
2 stemmer
Næstved
3 stemmer
Ringsted
1 stemme
Slagelse
3 stemmer
Sorø
1 stemme
Stevns
1 stemme
Vordingborg
2 stemmer
Valgkreds 7
Greve
Holbæk
Kalundborg
Køge
Lejre
Odsherred
Roskilde
Solrød

2 stemmer
2 stemmer
2 stemmer
2 stemmer
1 stemme
2 stemmer
3 stemmer
1 stemme

Region Hovedstaden
Valgkreds 8
Albertslund
1 stemme
Ballerup
2 stemmer
Brøndby
1 stemme
Dragør
1 stemme
Glostrup
1 stemme
Herlev
1 stemme
Hvidovre
2 stemmer
Høje-Taastrup 2 stemmer
Ishøj
1 stemme
Rødovre
1 stemme
Tårnby
2 stemmer
Vallensbæk
1 stemme
Valgkreds 9
Allerød
1 stemme
Egedal
2 stemmer
Fredensborg
2 stemmer
Frederikssund 2 stemmer
Furesø
2 stemmer
Gentofte
2 stemmer
Gladsaxe
2 stemmer
Gribskov
2 stemmer
Halsnæs
2 stemmer
Helsingør
2 stemmer
Hillerød
2 stemmer
Hørsholm
1 stemme
Lyngby-Taarbæk 2 stemmer
Rudersdal
2 stemmer
Valgkreds 10
Bornholm
Frederiksberg
København

2 stemmer
3 stemmer
9 stemmer

Det samlede antal stemmeberettigede
i 2019 er 201.

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) forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle
ældrepolitiske områder”
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.
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