
 

   
 

PRESSEMEDDELELSE 24. april 2017 

Erik Stagsted er valgt som landsformand for DANSKE ÆLDRERÅD 

Ved DANSKE ÆLDRERÅDs årlige 

repræsentantskabsmøde den 24. april på Hotel 

Nyborg Strand, blev Erik Stagsted valgt som 

landsformand. Han overtager hvervet efter Bent Aa. 

Rasmussen, som efter 4 år på posten ikke 

genopstillede.  

Som formand for Ældrerådet i Vesthimmerland i 8 år, 

medlem af Regionsældreråd Nordjylland i 6 år, og 

medlem af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD 

gennem 7 år, har han allerede et indgående 

kendskab til de arbejdsopgaver, som ligger forude. 

Erik er uddannet Socionom og har bl.a. arbejdet som 

miljø- og socialfaglig konsulent og højskolelærer i 26 

år. 

Om valget til formandsposten udtaler Erik Stagsted: "Jeg er glad for den tillid, som jeg har fået vist, og vil 

gøre mit bedste for at leve op til den.”  

Erik Stagsted uddyber: ”I det fremtidige arbejde, ønsker jeg, at leve op til de målsætninger og holdninger, 

der allerede er formuleret for DANSKE ÆLDRERÅD. Jeg ser gerne, at vi i højere grad kommer fra holdning 

til handling i de 98 ældreråd og i DANSKE ÆLDRERÅD. De enkelte råd skal føle sig involveret, og 

kommunerne må sikre, at ældrerådene bliver hørt i alle sager, der vedrører ældre. Her skal DANSKE 

ÆLDRERÅD støtte op, så også de små kommuners ældreråd kommer til orde.”  

Erik fremhæver, at lovgivning sikrer, at rådene skal høres, hvilket i vid udstrækning også respekteres af de 

fleste kommunalpolitikere. Ofte kan samarbejdet dog styrkes og ressourcerne i rådene udnyttes bedre og 

lyttes bedre til.  

Erik Stagsted udtrykker ønske om, at DANSKE ÆLDRERÅD skal kunne begå sig på de bonede gulve, og 

her er det vigtigt at have klare og underbyggede holdninger. Erik Stagsted uddyber: ”DANSKE 

ÆLDRERÅD skal være parate til at tage del i debatten og gerne sætte dagsordenen. Jeg tror på dialog. 

Det er det der rykker. Man kan nå langt med en snak om, hvor skoen trykker, og så finder man ofte 

løsninger til alles bedste!” 

På det vedhæftede foto ses den afgående landsformand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, 

der giver stafetten videre til Erik Stagsted, samt Erik Stagsted på talerstolen, hvor han takker for valget.   

 

For yderligere information: Presseansvarlig, DANSKE ÆLDRERÅD, Lisbeth Grøndahl, tlf. 60 70 33 38 / 

lg@danske-aeldreraad.dk. Den nyvalgte landsformand, Erik Stagsted, tlf. 20 12 88 15 / 

erikstagsted@stofanet.dk.  

DANSKE ÆLDRERÅD er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Formålet er, at 

varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. DANSKE 

ÆLDRERÅDs medlemmer er ældreråd fra 98 kommuner 
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