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KANDIDAT TIL FORMANDSVALG I DANSKE ÆLDRERÅD  

Mogens Rasmussen indstilles af Middelfart Ældreråd  

 

 

Mogens Rasmussen 
 
mail: mail@mogensrasmussen.dk 
 

Præsentation 

Jeg har været bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd i de seneste 

seks år og 1. næstformand de seneste to år. Dermed har fået et 

godt og indgående kendskab til organisationen, til medlemmer på 

tværs af landet og til vores sekretariat i Vanløse. Som næstformand 

har jeg været medlem af formandskabet, og i den egenskab har jeg 

været med til at tilrettelægge bestyrelsesmøder og andre møder og 

initiativer, ligesom jeg har repræsenteret Danske Ældreråd udadtil, 

fx ved møder med ministre, embedsfolk og andre 

interesseorganisationer.  

I mit arbejdsliv arbejdede jeg med ansættelser i flere store 

virksomheder i Danmark og udlandet. Seneste 15 år, selvstændig 

med egen virksomhed, der nu er videresolgt. Jeg har været medlem af 

Middelfart Ældreråd siden 2010. 

Hvorfor ønsker du at stille op som formand for Danske Ældreråd? 

Jeg stiller op som formandskandidat, fordi Danske Ældreråd har brug for at blive samlet til en enhed igen, 

og jeg vil som formand arbejde for, at alle medlemmer er ligeværdige og lige betydningsfulde i Danske 

Ældreråd. Det gælder både ældreråd fra små landkommuner til dem fra de store byer, og det gælder hvad 

enten man kommer fra øst eller vest i landet. Og det gælder ældreråd med økonomiske udfordringer til de 

råd, der ikke oplever sådanne udfordringer. Det vigtigste for mig er, at alle 98 ældreråd har samme værdier, 

og at vi på kryds og tværs kan inspirere hinanden og blive endnu bedre. 

 

Vigtige mål for mig er: 

- at fastholde og udbygge de gode resultater og den respekt, der hidtil har stået om vores organisation, 

- at vi, med de ressourcer og økonomiske midler vi har til rådighed, konstant arbejder for at blive endnu 

bedre og dermed endnu mere synlige, 

- at bestyrelsen samarbejder i en god og konstruktiv ånd, og at alle medlemmer oplever sig set og hørt. 

 

Hvad er dine primære ønsker for arbejdet som formand for Danske Ældreråd? 

I samarbejde med bestyrelse og sekretariat vil jeg fortsætte og udbygge den linje, som Danske Ældreråd 

traditionelt har været kendt for:  

- at Danske Ældreråd er en troværdig og kompetent med- og modspiller til politiske initiativer,  

- at Danske Ældreråd servicerer sine medlemmer på en faglig og inspirerende måde,  

- at Danske Ældreråd bidrager til at ældrepolitik står højt på den politiske dagsorden, 

- at Danske Ældreråd søger indflydelse alle relevante steder og bl.a. bliver udpeget til relevante 

repræsentationer. 

Mit ønske er dermed også, at vi i fællesskab fremadrettet arbejder på en stærk fortælling om Danske 

Ældreråd. Jeg ser det som en vigtig opgave for en nyvalgt formand, sammen med den nyvalgte bestyrelse 

og vores sekretariat, at skabe en stærk og positiv fortælling om ældrerådene og værdien af ældrerådenes 

arbejde. Vi har brug for, at det der skal fylde i Danske Ældreråd, er det enorme arbejde, ældreråds/ 

seniorråds medlemmerne udfører til gavn for ældre i Danmark og ikke alt muligt andet.  

Vi skal samme vej alle sammen, og det vil jeg arbejde hårdt for lykkes, hvis jeg får mandat som formand for 

Danske Ældreråd. 

 


