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GLADSAXE KOMMUNE 
Social- og Sundhedsforvaltningen - Administra-
tion og Digitalisering 

NOTAT 

Seniorrådets Forretningsorden 2022-
2025 

Dato: 23. februar 2022 
Af: Ghita Uldbæk 

 
 

Forretningsorden for Seniorrådet i Gladsaxe  
 
 
Det konstituerende møde  
 

1. Det nyvalgte Seniorråd holder sit konstituerende møde 1-14 dage efter offentliggørelsen af 
Byrådets medlemmer. 

 
2. Seniorrådets sekretær indkalder til konstituerende møde. 
 
3. Ordstyrer er den, der har fået flest stemmer ved Seniorrådsvalget  
 
4. På mødet vælges formand og næstformand af og blandt Seniorrådets medlemmer.  
 
5. På mødet vælges 3 medlemmer til Seniorrådets pressegruppe, 3 medlemmer til redaktions-
gruppen for 60+ samt medlemmer til stående udvalg og ad hoc-udvalg nedsat af kommunen.  
 
Mødeafholdelse  
 
1. Seniorrådet fastlægger de ordinære møder for et år ad gangen. Rådets ordinære møder afhol-
des en gang om måneden, bortset fra juli.  
 
2. Formandskabet beslutter, om mødet afholdes virtuelt.  
 
Stk. 2. Enkelte medlemmer kan deltage virtuelt ved at give besked på forhånd. 
 
3. Ekstraordinære møder indkaldes snarest muligt, når et af rådets medlemmer fremsætter øn-
ske herom. Forslagsstilleren indgiver forslag til dagsorden. 
 
4. Formanden fastsætter sammen med sekretæren dagsordenen, og sekretæren udsender en 
dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.  
 
5. Medlemmer kan få punkter på dagsordenen optaget ved henvendelse til formanden senest en 
uge før mødet.  
 
6. Dagsordenen og referatet fra sidste møde godkendes ved mødets begyndelse. Medlemmer af 
rådet kan, med tilslutning fra mindst 3 øvrige medlemmer, få optaget supplerende punkter, som 
er af betydning at få behandlet på det aktuelle møde.  
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Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse  
 
1. Seniorrådet træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Rådet er beslutningsdygtigt, når 
mindst 4 af de 7 medlemmer er mødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
2. Hvis et medlem er forhindret i at møde, skal det meddeles sekretæren forud for mødet og an-
føres i beslutningsreferatet. Der kan ikke indkaldes stedfortrædere i tilfælde af medlemmers for-
fald.  
 
3. Møderne ledes af formanden (i dennes fravær af næstformanden). Rådet kan beslutte at ud-
pege en dirigent til at lede forhandlingerne.  
 
4. Ved hvert møde udarbejder sekretæren et referat.  
 
Stk. 2. Referatet forhåndsgodkendes af formanden og næstformanden og udsendes til Seniorrå-
dets medlemmer og Seniorudvalget senest en uge efter mødet. Endelig godkendelse af referatet 
sker på det efterfølgende rådsmøde. 
 
Stk. 3. Mødereferater og høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside senest en uge 
efter mødet henholdsvis afgivelse af høringssvaret.  
 
Stk. 4. Referat af sager af fortrolig karakter kan efter rådets beslutning udelades af referatet og 
kun sendes til Seniorrådets medlemmer.  
 
Stk. 5. Enkeltmedlemmer kan få særstandpunkter refereret i kortfattet form.  
 
5. Dagsordenens indhold: 

a. Godkendelse af dagsordenen 
b. Godkendelse af referat 
c. Seniorrådets økonomi 
d. Gennemgang af dagsordenen til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møde 
e. Aktuelle høringssvar 
f. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles på mail 
g. Input til presseudvalget 
h. Followup 
i. Bordet rundt/eventuelt 

 
Formidling af Seniorrådets arbejde  
 
1. Seniorrådet har pligt til løbende at orientere kommunens borgere om Seniorrådets arbejde og 
de trufne beslutninger.  
 
Ændring af forretningsordenen  
 
1. Ændringer i eller tillæg til Seniorrådets forretningsorden skal vedtages på et ordinært råds-
møde.  
 
Forretningsordenen er godkendt af medlemmerne på Seniorrådets møde 23.02.2022 
 


