
 
     
                           Den 8. januar 2021 

       
 
 

Revideret tidsplan for valg til Danske Ældreråds bestyrelse i 2021 
 
Bestyrelsen har besluttet, at valgene til Danske Ældreråds bestyrelse 2021 afholdes ved skriftlig 
stemmeafgivning. Tidsplanen for bestyrelsesvalgene 2021 er som følge heraf revideret i forhold til oplysning om 
stemmeberettigede og afstemning.  
 
 
Kandidatanmeldelser 
 

For valgkreds 2, 3, 4, 5, 6 og 7 (Midtjylland, Syddanmark og Sjælland) gælder: 
 

 Torsdag den 21. januar 2021 kl. 12.00 
Ældreråd i valgkredsene har frist for indsendelse af anmeldelser om kandidater til posten som 
bestyrelsesmedlem og/eller stedfortræder i bestyrelsen. 
 

 Fredag den 22. januar 2021 
Sekretariatet udsender information om de opstillede kandidater og valgafviklingen, herunder 
indsendelse af oplysninger om stemmeberettigede, til formænd for ældreråd i valgkredsene. Materialet 
lægges også på hjemmesiden. 

 
For valgkreds 1, 8, 9 og 10 (Nordjylland og Hovedstaden) gælder: 
 

 Torsdag den 28. januar 2021 kl. 12.00 
Ældreråd i valgkredsene har frist for indsendelse af anmeldelser om kandidater til posten som 
bestyrelsesmedlem og/eller stedfortræder i bestyrelsen. 

 

 Fredag den 29. januar 2021 
Sekretariatet udsender information om de opstillede kandidater og valgafviklingen, herunder 
indsendelse af oplysninger om stemmeberettigede, til formænd for ældreråd i valgkredsene. Materialet 
lægges også på hjemmesiden. 

 
Oplysning om stemmeberettigede  
 

 Torsdag den 11. februar 2021  
Ældrerådsformænd har frist for indsendelse af navn og e-mailadresse på stemmeberettigede 
medlemmer af ældrerådet til sekretariatet. Rådets antal stemmeberettigede fremgår af vedhæftede 
dokument. 

 
Afstemning 
 

 Mandag den 22. februar – mandag den 1. marts 2021 valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valgene afvikles ved skriftlig stemmeafgivelse i de 10 valgkredse via e-mail til sekretariatet. Der 
stemmes på kandidater til bestyrelsen. 
 

 Mandag den 8. marts – mandag den 15. marts 2021 valg af stedfortrædere 
Valgene afvikles ved skriftlig stemmeafgivelse i de 10 valgkredse via e-mail til sekretariatet. Der 
stemmes på kandidater til stedfortrædere i bestyrelsen.  

 
 



 
Valgresultat 
 

 Tirsdag den 16. marts 2021 
Valgets resultat offentliggøres til alle medlemmer. 


