
 

Kandidater i valgkreds 9 til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021 

Anmeldelse af kandidat:  
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Allerød Seniorråd 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 

Eric Brown 

eric.brown.dk@gmail.com  

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Allerød Seniorråd 

Valgkreds:  9 

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 Seniorrådet ved seneste valg i 2017 kort efter jeg fyldte 67. I nu tre år har jeg siddet i vores 

Seniorråd og vores formand har opfordret mig til at stille op til bestyrelsen i Danske Ældreråd. 

I en tid, hvor andelen af +60 årige vokser er der behov for at skubbe på i kommunerne, hvis der skal være håb om bare 

nogenlunde anstændige vilkår for de ældre i en tid, hvor det går godt med økonomien. Det virker lidt som om, at det er 

blevet en årlig tradition, at der skal effektiviseres rundt i kommunerne. 

Rundt i landet har vi også set, hvordan udlicitering måske har givet mindre udgifter for de enkelte kommuner, men også 

udfordringer når private virksomheder går konkurs. Jeg kunne også tænke mig, at Danske Ældreråd arbejdede for at 

fremme etablering af områder med ældreegnede boliger i de enkelte kommuner så vi ældre havde råd til at bo uden at 

skulle flytte i bittesmå lejligheder i nye kostbare etageejendomme.  

Danske Ældreråd kunne arbejde for bedre og gerne billigere kollektiv transport til glæde også for ældre. 

mailto:eric.brown.dk@gmail.com


 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved:  Ib Hedegaard Sørensen 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 

Jørgen Vinding, kassereren I Rudersdal 

Seniorråd 

j.vinding@marolle.dk  

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Rudersdal Seniorråd 
 

Valgkreds: 9 

Kandidat til? (gerne flere 

krydser) 
 
a) Bestyrelsen_____x______ 
 
b) Stedfortræder________ 
 
________ 

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

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse 
 
Er på 4. år medlem af Seniorrådet i Rudersdal.  
 
75 år og stadig erhvervsaktiv på deltid. Har arbejdet indenfor IT og service, ledelse af IT firmaer, ISS på 
ledelsesniveau med service til Hospitaler og plejehjem (rengøring, portør, forplejning, andre services), catering og 
kantinedrift til offentlige og private virksomheder, og tidligere formand for kapsejladsen Sjælland Rundt og Helsingør 
Amatørsejlklub, tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion, nu medlem i repræsentantskabet for Vedbæk Havn og 
kasserere i Rudersdal seniorråd. 
 
Vil i Danske Ældreråd arbejde for ensartethed i kommunernes servicering af ældre og med landsdækkende høje 
kvalitetsstandarder og etablering af udviklingsprojekter for prægning af fremtidige tidssvarende måder at servicere 
ældre i bred forstand på i de kommende år. 
Gift med Kirsten som er medicinsk sygeplejerske og nu daglig leder af en privat smerteklinik. 
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Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved:  Lyngby-Taarbæk Seniorråd 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 

 Jørn Gettermann 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Lyngby-Taarbæk Seniorråd 

valgkreds:  9 

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 uddannet som arkitekt og har en erhvervsfortid som teknisk direktør i en kommune, har været direktør i 

Københavns Amt for både Teknik og Miljø og Undervisning og Kultur, sluttede af som direktør i Region Hovedstaden, 

så jeg har en meget stærk baggrund som offentlig topchef med tæt kontakt til den politiske verden.  

Jeg er udover at være formand for Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk kommune også formand for Regionsældrerådet 

Hovedstaden.  

Jeg vil bruge min baggrund, hvor jeg har været mere end tæt på det politiske system og hvor jeg ved hvordan 

administrationer tænker, til at være med til at løfte arbejdet i Danske Ældreråd. Jeg er gået ind i seniorrådsarbejdet 

for at være med til at gøre en forskel - for at sikre at vi som ældre får de bedst mulige vilkår. Jeg brænder for at sikre 

vore ældre medborgere gode og værdige vilkår, og jeg vil arbejde for at Danske Ældreråd gennem en markant profil 

er med til at sikre dette ved bl. a. ved at markere sig tydeligt i den offentlige debat. 

 
 



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

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 

Hans Holm 

Formand for Furesø Seniorråd  

 

hans.holm@live.dk  

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Furesø 

Valgkreds: 9 

Kandidat til? (gerne flere 

krydser) 
 
a) Bestyrelsen___________ 
 
b) Stedfortræder:_2. 
suppleant_______ 
 
________ 

 
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 formand for Furesø Seniorråd siden maj 2020. I Furesø Seniorråd har vi erfaring med at den 
proaktive, velforberedte og direkte dialog med politikere og forvaltning giver resultater og jeg mener at den samme 
fremgangsmåde kan lade sig gøre på den landspolitiske scene.   
 
Det er vigtigt at der er opbakning til Danske Ældreråd. Det forudsætter, at der er kandidater til bestyrelsespladserne 
og suppleantpladserne. Jeg opstiller som kandidat til en position som suppleant. Jeg er stadig relativt ny i 
Ældrerådsverdenen, derfor opstiller jeg som suppleant. 
 
Jeg vil arbejde for en synlig, dagsordensættende offensiv organisation, der til enhver tid vil være den naturlige 
samarbejdspartner og høringspart for landspolitikere og centraladministrationen.  Endvidere er det vigtigt at Danske 
Ældreråd til enhver tid kan levere rådgivning og råd til de kommunale ældreråd. 
 
Danske Ældreråd skal fokusere på at sikre at danske seniorers sikres ordentlig og værdig ældrepleje og at 
seniorerne sikres valgfrihed mellem kommunale og private tilbud og at der er kollektive transportmuligheder for alle 
med behov for det. 
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