Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd
Mandag d. 29. april 2019, Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, Nyborg, Tlf.: 65 31 31 31
Torsdag d. 28. marts 2019

Til deltagere fra ældre-/seniorråd
Til repræsentantskabsmødet 2019 er udarbejdet følgende bilag:


En bilagssamling med
o Dagsorden
o Bestyrelsens forslag til forretningsorden ved repræsentantskabsmødet
o Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2018, balance pr. 31. december 2018
o Bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder”
o Budget 2019, som vedtaget af bestyrelsen samt budgetoverslag for efterfølgende to år
o Indkomne forslag, fra medlemmer og bestyrelse
o Kandidatanmeldelser fra de tre kandidater til formandsposten
o Valgkredse med angivelse af stemmetal for de enkelte ældre-/seniorråd
o Vedtægt for Danske Ældreråd



Bestyrelsens skriftlige beretning for 2018-2019



Skriftlig fuldmagt

Ovennævnte bilag er tilgængelige på Danske Ældreråds hjemmeside fra torsdag d. 28. marts 2019
Stemmekort til repræsentantskabsmødet
Stemmekort til repræsentantskabsmødet udleveres ved registrering. Stemmekort udleveres til det
antal stemmeberettigede, som ældrerådet har ret til og har tilmeldt.
Registrering til repræsentantskabsmødet foregår kl. 10.00 – 10.50
Stemmeberettigede registreres ved et bord, ikke stemmeberettigede ved andre borde.
Stemme med fuldmagt
Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt, således at hver stemmeberettiget kan bære én fuldmagt fra
eget eller andet ældreråd i valgkredsen.
Fuldmagten udfyldes af den rådsformand, som ønsker at afgive en fuldmagt. Senest 10 minutter før
repræsentantskabsmødets start præsenteres fuldmagten for seniorkonsulent Marianne Lundsgaard,
som herefter udleverer et adgangskort til fuldmagtsbærer. Dirigenten modtager efterfølgende
fuldmagten.
Salen
På bordene står skilte med kommunenavne, og deltagerne bedes fordele sig ved disse. Bordene i
Salen inddeles i forhold til Danske Ældreråds 10 valgkredse.
Stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede fra samme kommune sidder ved samme bord.
Opdelingen gælder kun til repræsentantskabsmødet. Til den ældrepolitiske konference den
efterfølgende dag kan deltagere sætte sig, hvor de vil i salen.
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Årsrapport (Årsregnskab) og protokollat
Danske Ældreråds regnskab revideres af statsautoriseret revisor. Såvel Årsrapport som protokollat
er forelagt, godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
I materialesamlingen til repræsentantskabsmødet er Resultatopgørelse og Balance optrykt. Hvis
ældrerådet ønsker det fulde Årsregnskab inkl. noter samt Protokollat tilsendt pr. mail, kan
seniorkonsulent Marianne Lundsgaard anmodes om dette. Skriv til ml@danske-aeldreraad.dk
Indkomne forslag
Der er indkommet tre forslag og tre kandidater til formandsposten. Forslag og de tre kandidaters
egne beskrivelser af, hvorfor de stiller op til posten er optrykt i bilagsmappen.
Eventuelle ændringer i tilmeldinger til repræsentantskabsmødet
Hvis rådet ændrer i navne på tilmeldte stemmeberettigede deltagere skal sekretariatet kontaktes. Send
mail til kursus- og medlemssekretær Nina Skjøtt Christiansen på nsc@danske-aeldreraad.dk
Vigtige tider
Kl. 10.00: Registrering og kaffe fra kl. 10.00
Kl. 11.00: Repræsentantskabsmødet åbnes med tale af historiker og forfatter Henrik Jensen.
Ældreminister Thyra Frank er inviteret til at tale ved repræsentantskabsmødet - vi afventer svar.
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Repræsentantskabsmødet genoptages
Repræsentantskabsmødet forventes afsluttet kl. ca. 17.00.
Kl. 18.00: Festmiddag.
Betaling
I april sendes faktura for deltagelse i repræsentantskabsmøde og evt. konference. Faktura skal være
betalt inden mødet, med mindre andet fremgår af fakturaen.
Praktiske oplysninger
Der er gode parkeringsforhold ved Hotel Nyborg Strand.
Hotel Nyborg Strand ligger ca. 15 min. gang fra Nyborg Station ad asfalteret sti.
Der arrangeres gratis bustransport mellem Nyborg Station og Hotel Nyborg Strand mandag d. 29. april.
Bussen pendler fra kl. 9.55 til 10.40. Der arrangeres tillige gratis bustransport efter konferencens
afslutning tirsdag d. 30. april kl. 15:30 fra Hotel Nyborg Strand.
Hotel Nyborg Strand er røgfrit hotel, rygning foregår udendørs i en overdækket, opvarmet kabine. Der
er Fit & Relax (svømmefaciliteter) på Hotel Nyborg Strand.
På gensyn d. 29. april!

Trine Toftgaard Lund
Sekretariatschef

Sekretariatet kan kontaktes på telefon: 38 77 01 60 eller på mail info@danske-aeldreraad.dk
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