
 

Kandidater i valgkreds 8 til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Formand Peter Møller 

Kandidatens navn, position i ældrerådet og 
mailadresse: 
 

Bjarne Gosvig 

Næstformand  

bjarnegosvig2635@gmail.com 

Indstilles af hvilke(t) ældre-
/seniorråd? 

Ishøj Seniorråd 

 

Valgkreds: 8 

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 Bjarne Gosvig – er 75 år. Har været medlem af Ishøj Seniorråd siden 2011. I perioden har jeg været 
formand og i 2 omgange været næstformand. Min store interesse er hele ældreområdet, særligt emner om 
ældreplejen, sundhed, trafik og tilgængelighed. 
 
Det er vigtigt, at vi ældre på 60+ trives i et godt nærmiljø, og kan få det bedst mulige liv og livskvalitet i den sidste 
del af vores liv. 
 
Seniorrådene/ældrerådene er en vigtig del i den enkelte kommunes indsats på ældreområdet, hvor der er mulighed 
for at udøve indflydelse på indsatsen på ældreområdet. 
 
Jeg har altid haft stor interesse for livet i nærmiljøet. Jeg har tidligere været medlem af Ishøj Byråd i 8 år, heraf bl.a. 
formand for Ishøj kommunes Tekniske udvalg. 

 
I mit arbejdsliv har jeg været politimand i 41 år i mange af politiets afdelinger, bl.a. som politiassistent og kriminalassistent. De sidste 12 år var 



jeg underviser på Politiskolen. Jeg var gift i 20 år, men mistede min kone i oktober 2020. 
 
Min erfaring på ældreområdet kan bruges til at medvirke til at højne Danske ældreråds arbejde til gavn for alle seniorråd/, ligesom jeg gerne vil 
medvirke til, at Danske ældreråd får mere indflydelse på hel ældreområdemed kontakt med politikkerne, samt sat Danske ældreråd bliver mere 
synlige i Danmark. 

 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved:  Leif Ingersholm, Ældrerådet i Dragør 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 

Leif Ingersholm 

Formand 

leif@ingersholm.dk 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Ældrerådet i Dragør  
 

Valgkreds:    8 

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 
Et kort CV: Født 28.01.42, gift med Pia Voel 
1967-1976  Rådgivende bygningsingeniør 
1976-2007  Bygge- og boligadministration, almene boliger 
2007-fortsat Konsulent for almen boligvirksomhed 
 
Jeg arbejder for at samarbejdet mellem Kommunalbestyrelserne og Ældrerådene kommer til at fungere i 
overensstemmelse med intentionerne i Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område og vejledning udarbejdet i medfør af Forvaltningsloven, til gunst for de borgere, som er omfattet af 
Ældrerådenes målgruppe. Jeg vil arbejde for, at Danske Ældreråd bliver mere synligt, og dermed opnår større 
indflydelse på ældres velfærd. 
 


