
 

Kandidater i valgkreds 2 til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021 

Anmeldelser af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Ella Kayerød Rasmussen 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
Birgit Worm Kristensen 

Formand 

worm.kristensen@gmail.com 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Ikast-Brande 
 

Valgkreds: 2 

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 
Da jeg er blevet klar over, at der mangler emner til Danske Ældreråds bestyrelse, har jeg besluttet at stille mig til 

rådighed. Det meste af mit arbejdsliv har jeg haft forskellige typer lederstillinger i de kommunale sundhedsvæsen 

specielt på ældreområdet, hvilket betyder et rimeligt godt kendskab til kommunal politik og de administrative 

systemer. I mit fritidsliv har jeg været engageret i foreningslivet. Jeg har de senere år engageret mig i frivilligt sociale 

tiltag på ældreområdet. 

Jeg er optaget af de pårørendes vilkår, værdighed og demens. Desuden de store udfordringer med rekruttering, 

uddannelse samt hvordan vil samfundet kunne tilpasse sig den store vækst i ældrebefolkningen. 

Jeg er snart 72 år og har lyst og overskud til at yde en indsats for ældregruppens livsvilkår. Jeg har en positiv og 

stædig tilgang til det jeg giver mig af med. 

 



 

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

 
Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 
Leif Herman Carøe 
 
Menigt medlem 
 
Caroeleif@gmail.com 
 

 
Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 
 
Holstebro 
Ældreråd_____________________________ 
 
Valgkreds: _____2________ 

 
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 Leif Herman Carøe og har været medlem af Holstebro Ældreråd siden 1. januar 2014.  
 
I min første periode startede jeg som næstformand og sluttede perioden som formand. Da jeg fik plads i første 
periode skete det ved fredsvalg. Vi var 9 kandidater og da det var det antal der skulle være i Ældrerådet, var alle 
valgt. Det var lidt underligt at blive ”valgt” til noget som man ikke vidste om der var borger opbakning til. Derfor 
besluttede jeg, at jeg ville arbejde for, at det næste valg til Holstebro Ældreråd blev et fremmødevalg. Det lykkedes 
og da en stor del af Ældrerådet ville genopstille, blev det aftalt, at den der fik flest stemmer ved valget, skulle 
tilbydes pladsen som formand. Det nye Ældreråd accepterede denne aftale og vi fik en god formand der vidste 
hvad det drejede sig om. 
 
Skulle jeg blive en del af Danske Ældreråds bestyrelse vil jeg arbejde for øget vejledning af Ældrerådene og 
styrkelse af informationen til borgerne om Danske Ældreråds holdning til ældrepolitiske spørgsmål. 
 
 

 
 


