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Bestyrelsens forslag til kommissorium og procesplan for revision af Danske 

Ældreråds vedtægt 

 

Formål: 

Seneste gennemgående revision af Danske Ældreråds vedtægt var i 2012, hvilket kalder på en revurdering 

set i forhold til organisationens udvikling. Danske Ældreråd ønsker at være på forkant med ønsker og 

muligheder, så lappeløsninger undgås, og vedtægten altid er tidssvarende.  

 

Opgaven: 

Udarbejdelse af forslag til revision af Danske Ældreråds vedtægt. 

Ønsker til ændringer i vedtægten handler især om valg – formuleringer der skal justeres - mulighed for 

afholdelse af virtuelt repræsentantskabsmøde – hyppighed for afholdelse af repræsentantskabsmøde –  

organisationens sårbarhed ved at hele bestyrelsen er på valg samtidig, med deraf følgende risiko for 

markant tab af kontinuitet og indsigt. 

 

De nødvendige tilretninger i vedtægten foretages, så organisationen lever op til det tillidsfulde samarbejde, 

som er nødvendigt i forhold til alle de instanser, Danske Ældreråd er i berøring med.  

 

Proces: 

Der udarbejdes procesplan for de beslutninger, der skal foretages i Danske Ældreråds bestyrelse. 

Procesplanen er vedlagt kommissoriet. 

Det nedsatte ad hoc udvalg bestående af Per Boysen, Erik Mitens, Flemming Tejmers og Inger Møller 

Nielsen skal udarbejde forslag til revision af vedtægten og sikre, at procesplanen overholdes.   

Forslag til revision af vedtægten fremlægges på repræsentantskabsmøde 2022. 

Det er vigtigt, at ældrerådene inddrages i processen frem til 2022, hvilket ad hoc udvalget skal sikre 

kommer til at ske. 

 

 
26. januar 2021 

 
Bestyrelsen drøfter ramme for arbejdet med revision af vedtægten og 
nedsætter ad hoc udvalg bestående af eksterne ældrerådsmedlemmer og 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

 
Februar – marts 2021 

 
Ad hoc udvalg udarbejder forslag til kommissorium, procesplan samt 
mulige vedtægtsændringer, der arbejdes med. 
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25. marts 2021 

 
Bestyrelsen drøfter og godkender kommissorium og procesplan samt 
drøfter mulige vedtægtsændringer. 
 

 
16. juni 2021 

 
Repræsentantskabet drøfter og godkender bestyrelsens forslag til 

kommissorium og procesplan. Ad hoc udvalg fremlægger mulige 

vedtægtsændringer til drøftelse.  

 
24. juni 2021 

 
Bestyrelsen har mulighed for at drøfte og forholde sig til kommissorium, 
procesplan og mulige vedtægtsændringer. 
 

 
Juni – oktober 2021 

 
Ad hoc udvalg udarbejder forslag til revision af vedtægt. 
 

 
November 2021 

 
Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til revision af vedtægt. 
 

 
Nov. 2021 – jan. 2022 

 
Ad hoc udvalg arbejder videre med forslag til revision af vedtægt, og der 
udarbejdes overgangsbestemmelser i forhold til en ændring af 
vedtægten. 
 

 
Januar 2022 

 
Bestyrelsen drøfter og godkender endeligt forslag til revision af vedtægt. 
 

 
Februar – marts 2022 

 
Forslag til revision af vedtægt sendes i høring i ældrerådene og drøftes på 
formands- og næstformandsmøder.  
 

 
Maj 2022 

 
Repræsentantskabet drøfter og godkender vedtægten. 
 

 

Opmærksomhedspunkter: 

Det nedsatte ad hoc udvalg skal holde fokus på, at en revision af vedtægten ikke giver anledning til 

diskussion om organisationens virke og grundlag. 

 

 
 


