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Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse 

 
Forslag til vedtægtsændring § 3 

 

Gældende vedtægt Forslag til ny formulering Bestyrelsens 
indstilling 

§ 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. 

 

FORSLAG STILLET AF BESTYRELSEN: 
 
§ 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. 

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

 
FORSLAG STILLET AF FREDENSBORG 
SENIORRÅD: 
 
§ 3 
Formål 
 
DANSKE ÆLDRERÅD har som formål,  

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

 at styrke og videreudvikle 
ældrerådene/seniorrådene i deres lokale 
virke.  
(se uddybelse af forslaget på næste side) 

 
 
Bestyrelsen 
indstiller, at 
forslaget 
vedtages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
indstiller, at 
forslaget 
forkastes. 
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UDDYBELSE AF FORSLAGET FRA SENIORRÅDET I FREDENSBORG KOMMUNE 

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

Nuværende vedtægt § 3 Forslag til ny formulering 

 
 at varetage ældrerådenes interesser over for 

Regering, Folketing, KL, Danske Regioner 
samt offentlige, halvoffentlige og private 
organisationer 

 
 at arbejde for en ældrepolitik i Danmark, der 

bidrager til at alle ældre kan få et godt 
ældreliv 

 
 at styrke og videreudvikle ældrerådene i 

deres lokale virke 

 
 at styrke og videreudvikle 

ældrerådene/seniorrådene i deres lokale 
virke 

 
Formålet ved vedtægtsændringen 
Danske Ældreråd er i dag en frivillig serviceorganisation, vedtægtsmæssigt og praktisk, i forhold til de lovbestemte ældreråd i kommunerne. 
 
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. 
 
Det nationale og regionale niveau ligger i princippet uden for de nuværende vedtægter. Det samme gælder om samarbejde mellem flere kommuners 
ældreråd/seniorråd. 
 
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. 
 
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. 
 
Ved 2019 repræsentantskabsmødet bør vedtægtsændringen vedtages –  efterfølgende skal der gennemføres overvejelser over en flerårig 
organisationsudvikling. 
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Forslag til vedtægtsændring § 6 
 
  

Gældende vedtægt Forslag til ny formulering Bestyrelsens 
indstilling 

§ 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. 

FORSLAG STILLET AF BESTYRELSEN 
 
§ 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 overværer 
repræsentantskabsmødet uden stemmeret, har 
taleret.  

 Stk. 4. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra 
en fraværende repræsentant. Hver tilstedeværende 
repræsentant kan bære én fuldmagt. 

Bestyrelsen 
indstiller, at 
forslaget 
vedtages. 
 

 
 

 


