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Forretningsorden for Ældrerådet i Roskilde 
Kommune 

 

1. Ældrerådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 

Næstformanden er ordstyrer. Referat oplæses og godkendes efter hvert punkt på 

dagsordenen. 

 

2. Ældrerådets dagsordner udarbejdes af forretningsudvalget og udsendes af 

kommunens sekretær, der skriver og sender referater fra Ældrerådets møder. 

Referater offentliggøres på kommunens hjemmeside. Ældrerådets sekretær 

skriver referat fra forretningsudvalgets møder. Kommunens sekretær sender 

referatet til Ældrerådet. 

 

3.  Medlemmer kan få emner optaget på dagsordenen ved henvendelse til 

formanden senest 7 dage før Ældrerådsmødet. 

 

Ældrerådet har foreløbig nedsat følgende arbejdsgrupper: 

 Sundheds og socialgruppen i relation til SOU og BSU 

 Teknik og Miljøgruppen i relation til PTU og KMU 

 Kultur og Idrætsgruppen i relation til KIU 

 

4. Dagsorden for ordinære møder skal være medlemmerne i hænde senest 5 dage 

før mødet afholdes. Afbud sendes til Ældrerådets sekretær. 

 

5. Faste punkter på dagsordenen: 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Meddelelser – fra formanden, fra andre, fra forvaltningen 

c. Sager til behandling – herunder sager til høring, tilsyn og 60PLUS 

d. Sager til orientering 

e. Eventuelt 

f. Næste møde 

g. Godkendelse af det endelige referat 

 

6. Der afholdes et ordinært møde om måneden, dog ikke i juli måned. 

 

7. Ekstraordinære møder kan indkaldes med 7 dages varsel på formandens initiativ, 

eller hvis et flertal af Ældrerådets medlemmer fremsætter ønske herom over for 

formanden med angivelse af emner, der ønskes behandlet. I hastetilfælde kan et 

ekstraordinært møde dog indkaldes med 1 dags varsel. 

 

8. Forretningsudvalget sikrer, at Ældrerådets beslutninger bliver udført, 

medmindre andet er besluttet. 
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9. Ældrerådet udpeger af sin midte medlemmer redaktionen af 60PLUS og andre 

tillidshverv og følgegrupper jf. vedtægtens § 6. 

 

10. Ældrerådet kan nedsætte ad hoc udvalg til at løse nærmere definerede opgaver til 

forelæggelse og drøftelse i Ældrerådet. 

 

11. Ældrerådet opretter en konto i et lokalt pengeinstitut. Kun kassereren, og i 

dennes fravær, formanden kan hæve på kontoen. Kassereren fører kassebog. 

Regnskabet skal godkendes af Ældrerådet i første kvartal 

 

12. Forretningsudvalget udarbejder forslag til budget, der godkendes af Ældrerådet i 

1. kvartal. 

 

13. Forretningsudvalget udarbejder udkast til årsberetning, der godkendes af 

Ældrerådet inden den sendes til Byrådet og offentliggøres på Kommunens 

hjemmeside i 1. kvartal. 

 

Revidering godkendt på Ældrerådsmøde den 7. marts 2022 


