Seniorrådets nuværende medlemmer:
Kontakt dem – hvis du har spørgsmål.

Der holdes orienteringsmøder
om valget

Formand: Anker Andersen
E-mail: anker.andersen@dlgtele.dk
Tlf. 75685061 / 31901246



Næstformand: Eva Pedersen,
E-mail: 75693370@jafnet.dk
Tlf.: 75693370 / 27988787

3. september på Nederbylund, 	
Fælledvej 1, 7160 Tørring



Kirsten Blume Schmidt
E-mail: kbs@profibermail.dk
Tlf.: 75693325 / 40723325

4. september på Bøgely, 		
Rørkjærvej 1, 8722 Hedensted



Frede Jacobsen
E-mail: bf@energipost.dk
Tlf.: 75678448 / 40319891

9. september på Juelsminde skole,
Vejlevej 7, 7130 Juelsminde

Alle møder starter kl. 19

Arne Berg Pedersen,
E-mail: a.b.p@hafnet.dk
Tlf.: 75890955 / 50954955

Se nærmere i Tørring Folkeblad og
Hedensted Avis den 27. - 28. august

Inger Margrethe Andersen,
E-mail: 75891292@hafnet.dk
Tlf.: 75891292 / 30741292
Anne Kjær,
E-mail: riis-kjaer@hafnet.dk
Tlf.: 75770029 / 29420029
Marie Fig Gregersen,
E-mail: marie.gregersen@profibermail.dk
Tlf.: 75673520

OGSÅ ET VALG!
Der er snart valg til
seniorrådet –
Din stemme tæller !

Kontakt Seniorrådet hvis du
har spørgsmål
Se seniorrådets medlemmer i denne
folder eller på Hedensted Kommunes
hjemmeside  Sundhed & Omsorg 
Seniorer.

Vera Schmidt,
Tlf. 75892326 / 40862417

Denne folder er udarbejdet af Seniorrådet
– juli 2013

Seniorrådet
– et godt råd for dig i din kommune!

.

OM SENIORRÅD

SENIORRÅDET

Om valget

Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældre-/seniorråd



Er valgt af – og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år
 Er et valgt råd og ikke en pensionistorganisation
 Er partipolitisk neutralt og uafhængigt af
alle organisationer
 Behandler ikke sager for enkeltpersoner
 Har tavshedspligt om kommunens interne
sager.

Du kan stemme til valget, og du kan stille
op til seniorrådet, hvis du har fast bopæl
i kommunen og er fyldt 60 år på valgdagen.

Seniorrådet har til opgave at holde løbende kontakt til ældre borgere i kommunen, så deres problemer, behov og
ønsker bliver kendt af politikere og forvaltninger.
Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem der har behov
for hjælp, og for dem der kan klare sig
selv.
Seniorrådet giver kommunens beslutningstagere råd om for eksempel byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for
hjemmehjælp, genoptræning, madordninger, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter.

Seniorrådet er også dit råd!

Det er vigtigt at du stemmer


Jo flere der stemmer, jo stærkere mandat
får seniorrådet – og det giver mere respekt
om seniorrådets arbejde.

På kommunens hjemmeside kan du orientere dig om valget og finde alle oplysninger om opstillingen og afstemningen.
Kontakt dit seniorråd eller borgerservice,
hvis du vil vide mere om valget.
Seniorrådet og kommunalbestyrelsen har
i fællesskab fastsat regler for valget og antal medlemmer i seniorrådet.

Seniorrådets opgaver er
At medvirke aktivt i udformning af
kommunens ældrepolitik
 Ar rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag
 At deltage i høringer og dialogmøder
 At komme med idéer til politikere og
forvaltning
 At formidle viden til politikere og
forvaltning om ældres vilkår i kommunen.




DIN stemme kan sikre, at de rigtige personer bliver valgt.



Seniorrådet er talerør for ALLE kommunens
ældre.



Seniorrådet er vagthund i forhold til kommunens politikere.

