


Ad hoc udvalg - 

Vedtægtsgennemgang 
v/ Landsformand Søren Rand 

DIALOGMØDER FORÅR 2018  



Vedtægtsgennemgang 

• Indledning 

• På delegeretmødet i november 2017 besluttedes det at nedsætte et ad hoc udvalg 

til gennemgang af Ældre Sagens vedtægt. 

 

• Udvalgets opgave 

• Ad hoc udvalgets opgave er at foretage en modernisering og gennemgang af 

foreningens vedtægter, samt at rette op på sprog og eventuelle 

uhensigtsmæssigheder. 

• Udvalgets arbejde resulterer i en række anbefalinger til Landsbestyrelsen om 

hvilke ændringer, der bør foretages i vedtægten.  Landsbestyrelsen præsenterer 

disse forslag til delegeretforsamlingens behandling i 2018. 

 



Udvalgets medlemmer 

Henning Broman, formand – Ballerup 

Klaus Pedersen, formand – Holbæk-Jernløse  

Jacob Peder Dauerhøj, formand – Kerteminde 

Annelise Vestergaard, næstformand – Aarhus 

Hans Peder Nielsen, formand – Ikast  

Kirsten Skov, formand – Ærø  

Hanna Simonsen, næstformand – Hjørring 

Jan Østergaard Bertelsen, formand – København City 

Anne Grethe Krogager, Landsbestyrelsen 

Hans Chr. Rask, Landsbestyrelsen 

Søren Rand, Landsbestyrelsen 

 



Dialogmøder – efterår 2018 

10. sept. Distrikt 1 Aalborg Kongres og Kultur Center 

11. sept. Distrikt 2 & 3 Scandic Silkeborg 

12. sept. Distrikt 4, 5 & 6 Comwell Middelfart 

13. sept. Distrikt 7 & 8 Comwell, Klarskovgaard, Korsør 

14. sept. Distrikt 9 & 10 Snorresgade 



Dialogmøder - Gruppedrøftelser 

Diskuter i grupperne: 

 

 

A  Vedtægtsudvalget ønsker jeres bud på løsningsmuligheder af ovenstående udfordringer: 

  

Hvordan kan vi tilpasse Ældre Sagens lokale struktur til at kunne løse de stigende kommunale udfordringer og sideløbende 
bevare et fintmasket tilbud på de socialhumanitære og medlemsarrangementsmæssige områder? 

  

Udfyld A3-ark, der ligger på bordet 

  

B  Er der noget vedtægtsudvalget har overset?  

  

Drøftes i gruppen, hvis tiden tillader det. Udfyld A3-ark, der ligger på bordet. Kan også udfyldes individuelt i frokostpausen. 

 

 

I har samlet ca. 1 time til gruppedrøftelserne.  

 



Hvordan ser I det kan løses? Ser I andre muligheder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er godt ved det her? Er der noget I er bekymret for? 
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Dialogmøder 

Emner I tænker der skal 

arbejdes yderligere med? 

Vigtige emner i 

vedtægten udvalget skal 

se på fremover 

Gode ideer der ikke 

allerede er nævnt/tænkt 

på? 

Uærbødige 

anbefalinger/spørgsmål, 

som I vil forære 

vedtægtsudvalget 
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