
 

Kandidater i valgkreds 6 til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved:  Peder Lundgaard 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 

Flemming Tejmers.  

Medlem af Vordingborg Seniorråd. 

flt@c.dk  

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Vordingborg Seniorråd  
 

Valgkreds: 6 

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 har været aktiv i lokalpolitik i mange år, og det var som formand for boligselskabet og næstformand i 

socialudvalget, at jeg blev fortaler for at ældre skulle have gode bo- og levevilkår. Det var derfor naturligt at bruge den 

indsigt og erfaring i et fortsat arbejde i seniorrådet, hvor jeg blev indvalgt 2017. I 2018 blev jeg formand for 

Regionsældrerådet i Region Sjælland og i 2019 medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd, som jeg hermed søger 

genvalg til.  

Det sikrer mig forbindelsen fra det kommunale, gennem det regionale til det nationale – et helhedssyn på ældrepolitik.  

Vi voksne, som er blevet ældre, er ikke en ældrebyrde, men en værdifuld ældrestyrke for det danske samfund. Familie 

og myndigheder skal med respekt give plads for at nyttiggøre vores viden og erfaring. Danske Ældreråd skal være 

proaktiv for at styrke seniorers plads i samfundet og med rettidig omhu påtale begrænsninger og forringelser i 

levevilkår for aldersgruppen.       
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Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldes af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Slagelse Ældreråd 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 
Tonny Korndrup 

Formand 

tonnykorndrup@me.com   

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Slagelse 
 

Valgkreds: 6 

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 
Idet jeg syntes det er vigtigt at Danske Ældreråd er en slagkraftig organisation, hvor der skal træffes nogle gode 
beslutninger og som efterfølgende vil blive viderebragt til samfundet, således at Ældrerådene har en stemme, som bliver 
hørt. 
 
Åbenhed og oplysning er nøgleordene, vi lever i et konkurrencesamfund hvor vi er op imod andre organisationer som 
indtil nu har, ”kørt med klatten”. Det ønsker jeg at ændre. 
 
Det er min overbevisning, at vi sammen kan få Danske Ældreråd på landkortet. 
 
Hvem er jeg: 71 år frisk på udfordringen, uddannet tømrer og har gennem livet været formand for forskellige foreninger, 
og har derfor en god erfaring med bestyrelsesarbejdet, er gammel spejder og ved hvad vi kan nå ved at samarbejde. 
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Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Peder Lundgaard, Formand f. Seniorrådet, Vordingborg: 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 
Stig Ryhl 

 

Medlem af Seniorrådet I Vordingborg 

 

stigryhl@gmail.com 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 
 
Vordingborg Kommune 
 
Valgkreds:  6   

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: 
Som fhv. vicekommunaldirektør/forvaltningschef vil jeg gerne bidrage til at varetage ældrerådenes interesser over 
for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer, herunder 
ved dels at sætte fokus på en ældrepolitik, der kan sikre alle ældre de bedst mulige livsvilkår og dels ved at indgå i 
tværorganisatoriske samarbejder for at søge størst mulig indflydelse på beslutninger om ældres levevilkår.  
 
I de kommende år vil manglen på hænder i ældreområdet blive markant. Der bør derfor dels udvikles en ny 
forståelse af, hvilke vilkår og rammer vi ældre skal bruge for, at vi i så højt op i alderen stadig kan være 
virksomme og selvhjulpne, og dels skal fokus rettes mod at de kommunale ældreområder bidrager til at engagere 
flest mulige frivillige og frivillige organisationer – både i den forebyggende indsats og som supplement til det, som 
ansatte skal og kan udføre. 
 
Det ligger mig ligeledes stærkt på sinde, at styrke og videreudvikle vores saglige virke ved gensidig inspiration og 
erfaringsudveksling. Ældrerådenes initiativer skal formidles, så andre kan få nytte af dem. 
 

 



Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Guldborgsund Ældreråd - Doris Hartmeyer, formand 

Kandidatens navn, position i 

ældrerådet og mailadresse: 

Bent Jørgensen 

Næstformand 

bejn@gmail.com  
 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Guldborgsund Ældreråd 
 

Valgkreds: 6 

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 

Jeg har været medlem af byråd siden 01.01.1986 i først Nykøbing F. Byråd og siden kommunalreformen af Guldborgsund 

Byråd indtil 31.12.2017, hvor jeg ikke genopstillede. I stedet stillede jeg op som kandiat til Ældrerådet i Guldborgsund.  

I mine 32 år som byrådsmedlem har jeg været medlem af alle kommunalpolitiske fagudvalg - og i 3 valgperioder som 

udvalgsformand - primært i fagudvalg med fokus på handicap- sundhed- og ældreområdet. 

“Civilt” har jeg været ansat i godt 40 år i politiet - de seneste år som leder af kriminalpolitiet i først Nakskov og senest indtil 

pensionering i Nykøbing Falster. 

Siden 01.01.2018 har jeg været næstformand i Guldborgsund Ældreråd og næstformand i Regionsældrerådet i Region Sjælland. 

Jeg mener at jeg kan bruge min erfaring fra mit arbejde som byrådsmedlem i Ældrerådet, ligesom jeg ud fra min egen livserfaring mener at 

kunne bidrage med noget inden for ældreområdet. 
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