
Kandidater i valgkreds 10 til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Claus Kortzau 

Kandidatens navn, position i ældrerådet og 
mailadresse: 
 

Claus Kortzau 

Formand  

clauskortzau@c.dk 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 
 

Frederiksberg 

Valgkreds:  10 

Kandidat til? (gerne 

flere krydser) 
 
a) 
Bestyrelsen________X__ 
 
b) 
Stedfortræder______X__ 
 
________ 

 

Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:  

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse 
Jeg hedder Claus Kortzau er cand.jur. og har gennem er årrække været medlem af Frederiksberg Ældreråd og er 

siden marts 2019 formand. 

 

1. Vi lever i et kommunikations samfund og der er det en naturlighed, at en organisation er en del af mediebilledet, 

men Danske Ældreråd er desværre endnu ikke en del heraf. 

 

2, Økonomien skal fintrimmes, der søges flere midler via finanslov, hjælpepakker fonde kontingent justering og lign. 

samt opjustering af kursustilbud mv og ikke afskedigelser uden genansættelser, det skal man ikke gøre i 

nedgangsperioder som i nuværende covid-19 periode. 

3. Danske Ældreråd skal tilsikre at valg til Ældrerådene skal ske lovbestemt ved fremmødevalg i forbindelse med 

kommunalvalg som sikrer mindst 60% stemmedeltagelse mod ellers 15-25%. 

Danske Ældreråd skal tilsikre nævnte udviklinger og fornyelser ellers bliver det til en afvikling 

mailto:clauskortzau@c.dk


Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Københavns Ældreråd 

Kandidatens navn, position i ældrerådet og 
mailadresse: 
 

Kirsten Nissen, formand Københavns Ældreråd 

Kirstennissen45@gmail.com  

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 
 

Københavns Ældreråd 

Valgkreds:  10 

Kandidat til? (gerne 

flere krydser) 
 
a) 
Bestyrelsen_____X_____ 
 
b) 
Stedfortræder________ 
 
________ 

 

Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:  

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse 
Kirsten Nissen, formand Københavns Ældreråd og næstformand i Danske Ældreråds bestyrelse.  

Jeg vil fortsat arbejde for at gøre Danske Ældreråd til en stærk landsorganisation - en spiller på ældreområdet, som 

man ikke kan komme udenom.  

Den største udfordring på ældreområdet er den glidende forringelse af kernevelfærden. Det skal stoppes og der skal 

en genopretning.  

Ældrerådene skal tages alvorligt, som den direkte aktør, og rådene skal inddrages tidligt i forhold til ældreområdet på 

alle niveauer.  

At Danske Ældreråd arbejder for en lovændring, så der kommer fremmødevalg til ældrerådene. Det vil være med til at 

øge ældrerådenes legitimitet. 

 

 

 

mailto:Kirstennissen45@gmail.com


Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Københavns Ældreråd 

Kandidatens navn, position i ældrerådet og 
mailadresse: 
 

Ældrerådsmedlem Annette Thernøe 

annette.thernoe@gmail.com 

 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 
 

Københavns Ældreråd 

Valgkreds:  10 

Kandidat til? (gerne 

flere krydser) 
 
a) 
Bestyrelsen__________ 
 
b) 
Stedfortræder___X_____ 
 
________ 

 

Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen: 

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse 
Annette Thernøe, medlem af Københavns Ældreråd. I mit arbejdsliv har jeg været ansat i store danske og 
udenlandske pensions- og skadebehandlingsselskaber, både som leder og med rådgivning af kunder ved sygdom 
og/eller pensionering.  
 
Nu er jeg selv nået pensionsalderen, og qua min baggrund, er det helt naturligt for mig, at engagere mig i ældre 
borgeres trivsel og rettigheder til et godt og værdigt ældreliv.  
 
Det som jeg især lægger vægt på, er ligeværdig behandling af ældre i Danmark uanset geografi og økonomi. 
Kerneområder som nye boformer, en fornuftig, sikker og velfungerende offentlig transport, og muligheder for 
værdiskabende beskæftigelse efter pensionsalderen, er nogle af de ting jeg vil have fokus på. 


