
 

FORRETNINGSORDEN 

Gribskov Ældreråd 

 

1. Konstituering 
Det nyvalgte Ældreråd indkaldes senest 15 dage efter valget til præsentation af de valgte 
medlemmer. Indkaldelsen foretages af det medlem af det nyvalgte Ældreråd, som har fået flest 
stemmer ved valget. 
 
Senest den 5. januar i kalenderåret efter valget skal Ældrerådet konstituere sig med følgende: 
 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Sekretær 
d. Kasserer  
e. 2 repræsentanter til Regionsældrerådet  
f. 2 repræsentanter til Nordgruppen 
g. Kontaktpersoner til Centerrådene 
h. Kontaktpersoner til råd hvor Ældrerådet i øvrigt er repræsenteret. 

  
Når et medlem udtræder af Ældrerådet, indkaldes et nyt medlem efter bestemmelserne i 
vedtægterne. 

 
2. Møder 

Kun Rådets medlemmer deltager i møderne.                                                                                                            
Der kan dog efter Rådets beslutning deltage både en eller flere repræsentanter for 
administrationen, en eller flere repræsentanter for Byrådet samt gæster i drøftelser – alle uden 
stemmeret. 

3. Mødeindkaldelse, ledelse og beslutninger 

Ordinære møder aftales i Rådet.                                                                                                                     
Formanden foranlediger dagsorden og eventuelle forslag til beslutninger udsendt senest én uge 
før hvert møde.                                                                                                                                                              
Ekstraordinære møder indkaldes af formanden eller af mindst tre medlemmer af Rådet. 
Ekstraordinære møder indkaldes med mindst tre dages varsel, men så vidt muligt med én uges 
varsel. I særlige tilfælde kan et ekstraordinært møde holdes som telefonmøde.                                                                                               
Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen til både ordinære og ekstraordinære møder.                                   
Rådets møder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.                                                   
Rådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger 
træffes ved stemmeflerhed, men søges truffet i enighed. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. 

 

4. Dagsorden 

Rådets medlemmer kan få optaget punkter på en kommende dagsorden ved et møde i Rådet eller 
ved henvendelse til formanden senest 10 dage før mødet.                                                                           
Dagsordenen skal mindst omfatte: 



Emner til orientering                                                                                                                                                          
Formanden                                                                                                                                                                    
Medlemmerne                                                                                                                                                           
Regionsældrerådet og Nordgruppen                                                                                                                        
Centerrådene 

Emner til behandling og beslutning                                                                                                                        
Emner til behandling og beslutning skal udsendes med dagsordenen eller senest tre dage før 
mødet. Forslag kan dog optages på dagsordenen, såfremt alle Rådets medlemmer er enige heri. 

Emner til drøftelse 

Information                                                                                                                                                                               
Pressen                                                                                                                                                                                        
Andre 

Næste møder 

 

5. Referat 

Sekretæren udarbejder et beslutningsreferat af Rådets møder. Såfremt der ikke er kommet 
indsigelser til referatet senest på det efterfølgende ordinære møde, betragtes referatet som 
godkendt. 

 

6. Udtalelser 

Rådet udtaler sig principielt kun om sager, der har været drøftet i Rådet.                                                         
Hvor intet andet er aftalt, kan kun formanden udtale sig på Rådets vegne.                                                        
Vedtagne udtalelser tilsendes Byrådet og/eller Byrådets fagudvalg samt administrationen.                             
Et medlem kan frit referere beslutninger i Rådet, men må ikke referere de enkelte medlemmers 
stemmeafgivelse.                                                                                                                                                                                   
Et medlem kan kun referere sit eget særstandpunkt. 

Økonomi 

Kassereren orienterer om regnskab og budget. 

 

7. Arbejdsgrupper 

Rådet kan oprette arbejdsgrupper og deltage i dialoggrupper om specielle opgaver på vilkår af 
byrådet. Rådet træffer løbende aftale om at følge de af Byrådet nedsatte udvalg. 

                                                         

8. Diæter m.v. 

 Der udbetales diæter efter gældende regler. Der ydes kørepenge efter Statens regler. Udlæg 
refunderes på grundlag af fremsendte bilag. 

 

 



9.  Forretningsordenen 

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.                                                                                                                     
Rådet kan til enhver tid ændre sin forretningsorden. 

 

Således vedtaget på møde den 30. juli 2021 

 

Torben Møgelhøj – Kirsten L. Madsen – Kirsten B. Ambus – Annelise Torne Zinck – Leif Dræbye – 
Bente Pedersen – Claus Sætter-Lassen 


