Gældende fra marts 2022

Vedtægter for Nordgruppen
1. Nordgruppen består af 2 medlemmer fra hvert af følgende Ældreråd/Seniorråd: Allerød, Egedal,
Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.
Nordgruppen er en del af den samlede organisation af Danske Ældreråd og indgår i og udpeger medlemmer
til Hovedstadens Regionsældreråd
2. Nordgruppens opgaver omfatter
• drøftelse af emner af ældrepolitisk relevans, herunder erfaringsudveksling om problemstillinger og
emner, som de enkelte medlemmer arbejder med
• information om og drøftelse af emner, som behandles af Hovedstadens Regionsældreråd og Danske
Ældreråd
• udpegning af 2 medlemmer til forretningsudvalget for Hovedstadens Regionsældreråd, jf.
Regionsældrerådets vedtægter
• drøftelse af kandidater ved valg til bestyrelsen for Danske Ældreråd
Nordgruppen kan udtale sig offentligt, hvis der er enighed herom blandt gruppens medlemmer.
3. Der afholdes såvidt muligt 4 årlige møder, som typisk placeres før Regionsældrerådets møder.
Den typiske dagsorden for disse møder er
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra seneste møde
3) Temadrøftelse
4) Orientering om
a. arbejdet i det enkelte ældreråd/seniorråd
b. arbejdet i Regionsældrerådet
c. arbejdet i Danske Ældreråd
d. andet af ældrepolitisk relevans
5) Andet og eventuelt
Det praktiske arrangement af møderne går på tur mellem medlemskommunerne, der også afholder de
hermed forbundne udgifter. Værtskommunen sikrer, at der optages referat af mødet.
Der opkræves ikke kontingent til Nordgrupens arbejde og Nordgruppen har ingen fælles økonomi.
I særlige situationer kan der indkaldes ekstraordinære møder.

4. Nordgruppen vælger for en 2-års periode en formand og en næstformand. Valgtidspunktet tilpasses
ældrerådenes 4-års valgperiode, aktuelt lige årstal.
Formanden forbereder møderne i samspil med værtskommunen. Møder indkaldes med mindst 1 uges
varsel. Formanden leder møderne. Næstformanden erstatter formandsfunktioner i tilfælde af formandens
forfald.
Formanden sikrer mødeindkaldelse til konstituerende møde ved overgang fra én 4-årige funktionsperiode af
Nordgruppen til næste funktionsperiode.
5. De enkelte medlemmer sikrer information om Nordgruppens arbejde i eget bagland.
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