Kandidater i valgkreds 5 til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021
Anmeldelse af kandidat:
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Odense Ældreråd

Kandidatens navn, position i
ældrerådet og mailadresse:

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd?

krydser)

Odense

Anette Strøm Thysen
Medlem af Odense Ældreråd

Kandidat til? (gerne flere
a) Bestyrelsen____x_______
b) Stedfortræder___x_____

Valgkreds: 5
________

anette.thysen@gmail.com
Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse
Undertegnede er snart 75 år, tidligere lærer og medlem af Odense Ældreråd siden 2015.
Jeg er med i vores FU.
Jeg er enig med Danske Ældreråd i de synspunkter, som blev fremført på ældretopmødet. Det eneste, der er sket
efterfølgende, er, at der i finansloven er blevet afsat flere penge til området, og det er ikke godt nok. Det læser ikke
de alvorlige problemer, som desværre stadig findes flere steder i ældreplejen, hvilket de mange klager, der fortsat
fremkommer, viser med al tydelighed, og jeg mener heller ikke, at coronasituationen er grebet ordentligt an.
Jeg savner bl.a.:

- at der bliver gjort noget for at sørge for, at de ældre møder få og kendte medarbejdere, som kan udføre den rigtige faglige omsorg med den
fornødne empati
- at samarbejdet med de pårørende forbedres, som også Sundhedsstyrelsen har fremført. Det halter desværre mange steder.
Jeg savner endvidere, at Danske Ældreråd er mere synlig i pressen, i stedet for at det altid er de private medlemsorganisationer, der bliver
trukket frem. Vi er trods alt folkevalgte

Anmeldelse af kandidat:
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Formand Ebbe Hajslund Nyborg Seniorråd

Kandidatens navn, position i
ældrerådet og mailadresse:
Kirsten Press
Næstformand
kipr@c.dk

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd?

Kandidat til? (gerne flere
krydser)

Nyborg

a) Bestyrelsen____x_______
b) Stedfortræder________

Valgkreds: 5
________

Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:
Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse
Jeg besluttede for 3 år siden, at ville opstille til seniorrådet, da jeg følte at jeg her kunne være med til at udrette
og forbedre mange ting, der
omhandlede livet for den ældre befolkning, og var så heldig at komme ind. Har i min tid fået en ny opfattelse af,
at det man ønsker mest, for andre, og har arbejdet hårdt på, ikke altid er muligt.
Grundet lyst til arbejdet, og med min periode i seniorrådet Nyborg, har jeg forsøgt at være aktiv, ved vores
interne møder, samt deltage i det der var muligt inden for ældre plejen, plejehjem og aktiviteter, og den
udfordring det er, at finde og udrette nye ideer, til gavn for vores ældre befolkning.
Er meget interesseret i om de ældres boliger er beboer venlige, samt at der bliver bygget senior boliger. Ny
statistik fortæller, at senior boliger bevirker mindre ensomhedsfølelse, mindre sygdom, og et mindre forbrug af hjemmeservice.
Har kæmpet hårdt for at vi, i vores område, kan få et hårdt tiltrængt plejecenter, men det er ikke lykkedes endnu, selvom vi har haft en omtale i
vores avis, på området, der var muligt, og diverse forslag om bygninger fordeling og p. pladsforhold.
For at få viden og kompetence, for at styrke mig selv og mit bagland, har jeg gennem årene deltaget i dansk ældreråds møder
der har været muligt at komme i nærheden af. Har med stor interesse fulgt ”Stefani Looses” mange indlæg, og da jeg ofte har været afsted
alene, har jeg lavet referat, til min grubbe på et kommende møde.
Jeg er blevet indstilling fra mit bagland, fordi min tid i seniorrådet, ikke har været, bare at være der, men har deltaget aktivt.
Nyborg kommune arbejder i øjeblikket på at få bygget et nyt Sundhedshus, hvor Seniorrådet bliver hørt og hvor vi har muligheder for at komme
med indsigelser.

Anmeldelse af kandidat:
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Flemming Enevoldsen – Middelfart Ældreråd

Kandidatens navn, position i
ældrerådet og mailadresse:
Peter Liltorp

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd?

Kandidat til? (gerne flere
krydser)

Middelfart
Valgkreds: 5

a) Bestyrelsen___X___
b) Stedfortræder_X___

peterliltorp@gmail.com

________
Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:
Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse
Mit navn er Peter Liltorp, jeg er 65 år og muremester.
Min faglige uddannelse er suppleret med efteruddanneler i ledelse, organisation og økonomi. Har haft flere tillidsposter
inden for byggebranchen.
Min interesse, og også bekymring, ligger klart i forhold til den demografiske udvikling, herunder rekruttering af
medarbejdere til området.
Fremtidens boformer for vore ældre er et spændende punkt, måske affødt af min faglige baggrund.
Velfærdsteknologi er et bredt felt. Men de muligheder som allerede findes omkring kommunikation, bør udrulles til langt
flere ældre.
De tre kommuner, som er udvalgt som frikommuner, vil også kræve en indsats

Anmeldelse af kandidat:
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Birgit Folden - Seniorrådet Nordfyns kommune

Kandidatens navn, position i
ældrerådet og mailadresse:
Carsten Eberhard

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd?

Kandidat til? (gerne flere
krydser)

Nordfyn
Valgkreds: 5

a) Bestyrelsen

Næstformand

b) Stedfortræder_X___

carsten@eberhard.dk

________

Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:
Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse
Jeg blev cand. oecon i 1974 fra Aarhus Universitet.
Jeg har arbejdet som økonomichef, konsulent, vicedirektør, administrationschef, sekretariatschef og økonomidirektør i
mit erhvervsliv. De fleste år inden for erhvervsskoleverdenen senest på Hotel- og Restaurantskolen, hvorfra jeg gik på
pension i 2013. Jeg har siden arbejdet som selvstændig konsulent på flere uddannelsesinstitutioner. Jeg er vejleder i
edb i Seniorhuset Otterup og Datastuen i Mejerigården i Otterup samt er tilforordnet Brugerrådet i Seniorhuset Otterup.
Siden 2017 har jeg været valgt til Seniorrådet i Nordfyns kommune, hvor jeg i dag er næstformand. Jeg er gift med
Anne, som er på efterløn, og vi er bosiddende i Otterup siden 2000.

