
 

Kandidater i valgkreds 4 til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Svend E. Christensen 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 
Connie Axel  

Næstformand i Ældrerådet i Vejle 
 

connieaxel@gmail.com   

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Ældrerådet i Vejle 
 

Valgkreds: 4 

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  
Jeg er kandidat til posten som bestyrelsesmedlem, da jeg ønsker at være med til at synliggøre og profilere Dansk 
Ældreråd i samfundet, så vi kan få den indflydelse, som er nødvendig for at forbedre ældres liv i Danmark. Jeg er som 
pensioneret læge især optaget af at forbedre samspillet mellem regionerne og kommunerne, hvor der ofte sker 
kommunikationssvigt og fejl i omsorg for, og behandlingen af de ældre borger uden pårørende eller andet netværk. De er 
en udsat gruppe i vores kommunale system, og de har behov for mere hjælp, end de får i øjeblikket. Inddragelse af de 
ældre selv og de pårørende i plejen er også noget, der ligger mig på sinde, ligesom fleksibilitet i tildelingen og 
udmøntning af ydelser bør være tilgængelig. Jeg er pt. næstformand i Ældrerådet i Vejle. 
                                       
 

mailto:connieaxel@gmail.com


 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved:  Billund Ældreråd – samlet bestyrelse 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
  

Gert Hansen  

 

Formand 

Hansengert12@gmail.com  

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Billund Ældreråd 
 

Valgkreds:  4 

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 blev valgt ind i Billund Ældreråd i 2013. Der var en stor udskiftning, hvilket var en af grundende til, at jeg allerede i 

første periode blev valgt til formand. Jeg genopstiller til næste periode. 

Jeg stiller op til bestyrelsen for at være med til at præge arbejdet for at skaffe Danske Ældreråd større indflydelse ved, 

at der arbejdes kompetent og målbevidst med de valgte opgaver, så Danske Ældreråd bliver synlig i debatten om de 

ældre borgere, og at Danske Ældreråd dermed kan hjælpe ældrerådene generelt til at blive mere synlige. 

 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:Hansengert12@gmail.com


 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Svend E. Christensen 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse:  

Bent Illum Eskesen 

Medlem af Ældrerådet i Vejle  

bieco@stofanet.dk 
 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Ældrerådet i Vejle 
 

Valgkreds: 4 

Kandidat til? (gerne flere 

krydser) 
 
a) Bestyrelsen___________ 
 
b) Stedfortræder____X____ 
 
 

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

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse: 
Baggrund: 15 år i Hæren som tjenestemand. Herefter som Major i reserven til 2005. Fra 1984 direktør i minkbranchen. 
Selvstændig fra 1993 til 2009. Har i perioden 1988-2009 via nærmeste familie været tilknyttet til tre forskellige 
plejehjem i ligeså mange kommuner. Som formand for beboer/pårørende råd fået tilbagebetalt stort beløb til beboerne. 
Stor politisk erfaring i lokalpolitik.  
 
Mine mål med ÆR-arbejdet: Årgangene vi repræsenterer stiger markant, derfor større synlighed lokalt såvel som på 
landsplan til ÆR-arbejdet. Der er eksempelvis behov for 26.500 ældre- og plejeboliger mere i 2030 end i dag. Vi har 
brug for varierende og inkluderende seniorboliger, plejehjem incl. Tryghedsboliger. Der bør være fælles/aktivitetshus i 
alle udstykninger. Ensomhed er nok den største opgave blandt vores gruppe. Vi skal finde løsninger, så også svage 
ældre ikke tabes p.g.a. manglende IT. Ældrerådene skal arbejde for at dagens erhvervsaktive trygt kan blive 
fremtidens seniorer. 
 


