
   

 

 

 
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.  


