
 

 

Indkaldelse til  
Repræsentantskabsmøde 2020 
      

Danske Ældreråd holder repræsentantskabsmøde  

Mandag den 27. april 2020 kl. 11.00 

Hotel Nyborg Strand 
Østerøvej 2, 5800 Nyborg  

(Der er registrering og kaffe fra kl. 10.00) 

Dagsorden 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal, jf. vedtægtens § 7, mindst indeholde: 

1. valg af dirigent 

2. valg af stemmetællere og referent 

3. bestyrelsens beretning for den forgangne periode 

4. forelæggelse og godkendelse af årsrapport 

5. forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle 

ældrepolitiske områder” 

6. orientering om budgetter for indeværende og kommende år 

7. indkomne forslag 

8. fastsættelse af kontingent 

9. præsentation af nyvalgt bestyrelse (kun i ulige år) 

10. valg af formand (kun i ulige år) 

11. valg af revisor 

12. eventuelt 

 

Forslag  

Forslag til repræsentantskabet sendes til sekretariatet senest mandag den 16. marts 2020, jf. vedtægtens § 7, 

stk. 2. Forslag bedes fremsendt til sekretariatschef Trine Toftgaard Lund på ttl@danske-aeldreraad.dk.  

 

Antal stemmeberettigede  

Der er vedlagt en oversigt over antal stemmeberettigede repræsentanter for de enkelte ældre-/seniorråd.  

Oversigten er baseret på en opgørelse af antal borgere, som er fyldt 60 år pr. 1. januar 2019. Den opdateres 

primo marts 2020, når vi har tallene pr. 1. januar 2020 fra Danmarks Statistik. Eventuelle ændringer i antal 

stemmeberettigede repræsentanter vil herefter blive meddelt ældre-/seniorrådene.  

 
 
Den 23. januar 2020 

mailto:ttl@danske-aeldreraad.dk


Tilmeldte medlemmer af ældre-/seniorråd, som overværer repræsentantskabsmødet uden stemmeret, har 

taleret.  

Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende stemmeberettiget repræsentant.  

 

Tilmelding  

Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal ske senest mandag den 16. marts 2020.  

Ældre-/seniorråd tilmelder sig elektronisk via Danske Ældreråds hjemmeside med angivelse af navne på 

stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede repræsentanter.  

Der åbnes for tilmelding torsdag den 6. februar 2020. 

Hvis der inden repræsentantskabsmødet opstår forfald blandt de tilmeldte repræsentanter, er rådet 

berettiget til at udpege en stedfortræder. Sekretariatet informeres herom inden mødets start. 

 

Konference  

Danske Ældreråd afholder tirsdag den 28. april 2020 en ældrepolitisk konference. Program offentliggøres 

snarest. Tilmelding til konferencen åbnes torsdag den 6. februar 2020. 

 

Pris  

Repræsentantskabsmøde mandag den 27. april 

    Repræsentantskabsmøde kl. 11.00 – 17.00:  800 kr.  

    Festmiddag med musik og dans:   675 kr. 

    Overnatning i enkelt værelse inkl. morgenmad:  1.075 kr.  

Konference tirsdag den 28. april 

    Medlemmer af ældre-/seniorråd:   1.100 kr.   

    Øvrige deltagere:    1.900 kr. 

Totalpris for repræsentantskabsmøde og konference ved overnatning i enkeltværelse (inkl. rabat):  3.445 kr.  

 

Materiale  

Materiale til repræsentantskabsmødet sendes pr. mail til alle tilmeldte repræsentanter senest fredag den 

27. marts 2020 og lægges samtidig ud på Danske Ældreråds hjemmeside.  

 

På vegne af bestyrelsen i Danske Ældreråd 

 

Trine Toftgaard Lund 

Sekretariatschef 


