
Appendiks til Ældrerådets forretningsorden vedr. besættelse af udvalgsposter. 

 

Ældrerådet kan i henhold til rådets forretningsorden nedsætte op til 4 faste 
udvalg, der kan bestå af 3-4 medlemmer. 

Der foretages indledende afstemning om, hvorvidt udvalgene skal bestå af 3 eller 
4 medlemmer. 

Der er pt. 4 udvalg. Boligudvalg, Kulturudvalg, Omsorgsudvalg og Tilsynsudvalg. 

Udvalgsposter besættes efter nedenstående procedure: 

1. Alle ældrerådsmedlemmer kar krav på een udvalgspost (dog ikke formand, 
næstformand og sekretær) og  intet ældrerådsmedlem kan være medlem af mere 
end 2 udvalg. Ældrerådets formand og næstformand kan deltage i udvalgsmøder. 

2. Udvalgsposter besættes på de konstituerende møder. Dvs. møder hvor der 
vælges formand og næstformand. (bemærk her, at det så er for 2 år) 

3. De af ældrerådets medlemmer, der ønsker medlemskab af et af de faste udvalg 
angiver ønske til udvalgsposter i form af både en første prioritet, en anden 
prioritet og en tredjeprioritet. 

4. Såfremt der herved fremkommer udvalg med mere end 3/4 førsteprioriteter, 
foretages der afstemning (I alfabetisk rækkefølge på udvalgsnavn) blandt alle 
ældrerådets medlemmer om hvilke 3/4 af førsteprioriteterne, der skal besætte 
udvalgets pladser. Der skal angives 3/4 navne på stemmesedlen. Ved 
stemmelighed foretages lodtrækning. 

5. De førsteprioriteter, der ikke opnår valg, får deres andenprioritet ændret til 
førsteprioritet, der herefter måske giver valg. De herved fremkomne 
førsteprioriteter, der evt. ikke giver valg, får deres tredjeprioritet ændret til en 
første prioritet. 

6. Denne fremgangsmåde anvendes for alle udvalg, hvor der er mere end 3/4 
førsteprioriteter i udvalgsalfabetisk rækkefølge. 



7. herefter ses på de udvalg, der efter ovenstående har færre end 3/4 
førsteprioriteter. Og der foretages afstemning udvalg for udvalg blandt alle 
ældrerådets medlemmer om hvilke andenprioriteter, der skal indtræde i udvalget. 
Der skal ved denne afstemning på stemmesedlen angives et antal navne svarende 
til antal manglende medlemmer. 

8. Afsluttende foretages kontroltjek af at alle, der ønsker det, har mindst 1 
udvalgspost og at ingen har mere end 2 poster. 


