
 

 
 

14. juni 2016 

Kære formand og næstformand for ældre-/seniorrådet 
 
Jeg vil hermed gerne invitere jer til et møde, hvor I - udover at møde formænd og næstformænd fra 
andre kommuner vil møde lokale bestyrelsesmedlemmer, sekretariatsleder Marianne Lundsgaard 
og mig. Jeg sætter pris på at møde jer i et mindre forum, for at lære jeres holdninger at kende og 
høre jeres ideer til udvikling af ældre/-seniorrådene.  
 
Vi har gennem de senere år holdt møder af denne slags, og de tilbagemeldinger, vi får er gode. 
Formålet med mødet er, at vi får skabt en tættere relation jer imellem og mellem jer og DANSKE 
ÆLDRERÅD. Egentlige ældrepolitiske drøftelser er svære at tage på vores repræsentantskabs-
møde, hvor der ikke er plads til dialog. Derfor vælger vi denne måde og kan dermed samle op på 
jeres input til årets arbejde i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD drøfter løbende ældrepolitiske udfordringer og udspil fra 
regeringen, KL og Danske Regioner. En dialog med jer om, hvordan I oplever de ældrepolitiske 
udfordringer i kommunerne, er et godt grundlag for bestyrelsens drøftelser. 
 
Invitationen gælder formand og/eller næstformand fra hvert ældre-/seniorråd.  
Jeg håber, at mange af jer kan og vil deltage. 
 

Venlig hilsen 
 

Bent Aa. Rasmussen, formand 
 

 
Indbydelsen bedes videresendt til formand og næstformand for ældre-/seniorrådet. 

 
Tid og sted: 
Datoer er lagt fast fem forskellige steder i landet, og jeg håber, du og/eller din næstformand har 
mulighed for at deltage på én af disse. Der er frit valg – blot afpas efter jeres kalender. 
  
Mandag d. 22. august  
Skydepavillonen, Sdr. Skovvej 30, 9000 Aalborg. Tlf. 9812 0102 
 
Tirsdag d. 23. august  
Tinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg. Tlf. 8662 6100 
 
Onsdag d. 24. august  
Strib Fritids- og Aktivitetscenter (Lillebælt hallerne), Ny Billeshavevej 1, 5500 Middelfart. Tlf. 6441 
2966 
 
Mandag d. 29. august 
Nordsjællands Konferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, Tlf.: 4813 0240 
 
Tirsdag d. 30. august  
Danhostel Næstved, Præstøvej 65, 4700 Næstved, Tlf. 5572 2091 
 
 

Møderne holdes fra kl. 10.00 (kaffe) til 14.30 (afslutning) 
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Dagens program og form: 
 
Mødet tilrettelægges, så der er tid til ældrepolitiske drøftelser og udvekslinger jer imellem. 
I sensommeren 2016 skal vi bl.a. drøfte:   

 Det dokument som bestyrelsen har udarbejdet med titlen: ”DANSKE ÆLDRERÅDs 
holdning til aktuelle ældrepolitiske områder”.  

 Hvilken ældrepolitisk udfordring oplever I som den største for jeres ældre-/seniorråd? 

 Pejlemærker for de kommende års indsats, herunder:  
Status over inddragelse ift. værdighedsmilliarden (på politikken og på udmøntningen af 
midlerne) og valg til ældre- og seniorrådet, samt til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. 

 
Jeg beder jer indsende eventuelt yderligere emner til dagens drøftelser til Marianne Lundsgaard, 
så vil hun sørge for, at der bliver plads i dagsordnen. 
 
 
Bilag: 
 
Program for dagen 
DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder 
 
Praktiske oplysninger: 
 
Tilmelding:  
Vi beder om én samlet tilmelding. Link til elektronisk tilmelding ligger på DANSKE 
ÆLDRERÅDs hjemmeside: http://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/ 
 
Tilmeldingsfrist: 

 Fredag d. 12. august for deltagelse på møder d. 22., 23. og 24. august.  

 Fredag d. 19. august for deltagelse på møder d. 29. eller 30. august  
 
Pris:  
Pr. deltager: Kr. 400.  
 
Bekræftelse:  
Efter tilmeldingsfristens udløb modtager tilmeldte deltagere en bekræftelse pr. mail. 
 
Betaling:  
Da DANSKE ÆLDRERÅD ikke dagligt har en kursussekretær og bogholder, fremsendes faktura 
muligvis så sent, at den ikke kan betales inden mødets afholdelse. Dette har ingen betydning. 
 
Afmelding:  
Afmelding skal ske skriftligt. 
Afmelding er vederlagsfri indtil 14 dage før mødets start. Ved afmelding senere end 14 dage før 
mødet, refunderes 75 % af deltagerprisen. Hvis afmelding sker senere end syv dage, inden mødet 
afholdes, betales hele deltagerprisen. 

 

http://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/

