
 

Opstillede kandidater i valgkreds 4 
til 

Bestyrelses- og stedfortrædervalg  
 

      22. januar 2021 

 
 

Til formand for ældre-/seniorrådet.   

Fristen for indsendelse af anmeldelser om kandidater til posten som bestyrelsesmedlem og/eller 

stedfortræder i bestyrelsen er udløbet. 

Vi beder om, at formanden videresender denne mail til rådets stemmeberettigede. 

 

Følgende kandidater er opstillet i valgkredsen:  

 

Valgkredsen Kandidater til 

bestyrelsesposten 

Kandidater til 

stedfortrædere 

Evt. støtteerklæringer 

Valgkreds 4,  
12 medlemmer  
 
 

Connie Axel, Vejle 
Gert Hansen, Billund 

 
Gert Hansen, Billund 
 
Bent Illum Eskesen, Vejle 

 

 

Der er vedlagt præsentationer af alle kandidater. 

 

Oplysning om stemmeberettigede  

Ældrerådsformænd i valgkredsen har frist torsdag d. 11. februar 2021 for indsendelse af navn og e-

mailadresse på stemmeberettigede medlemmer af ældrerådet til sekretariatet. Mailen sendes til 

valgansvarlig i sekretariatet Marianne Lundsgaard, på ml@danske-aeldreraad.dk (cc info@danske-

aeldreraad.dk.) 

 

 

Bestyrelsesvalg 

Afstemningen foregår i perioden mandag d. 22. februar – mandag d. 1. marts 2021. 

 

Afstemning foregår på følgende måde: 

Hver stemmeberettiget indsender en mail til valgansvarlig i sekretariatet Marianne Lundsgaard, på 

ml@danske-aeldreraad.dk (cc info@danske-aeldreraad.dk) 

 

I Emnefeltet skrives: bestyrelsesvalg og valgkredsens nummer 

 

Mailen skal indeholde: 

 Rådets navn 

 For- og efternavn på stemmeberettiget 

 For- og efternavn på den bestyrelseskandidat, der stemmes på 
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Stedfortrædervalg 

Afstemningen foregår i perioden mandag d. 8. marts - mandag d. 15. marts 2021.  

Stedfortrædervalg foregår efter bestyrelsesvalg, da en bestyrelseskandidat, der ikke har opnået valg skal 

have mulighed for at stille op som stedfortræder. 

 

Afstemning foregår på følgende måde: 

Hver stemmeberettiget indsender en mail til valgansvarlig i sekretariatet Marianne Lundsgaard, på 

ml@danske-aeldreraad.dk (cc info@danske-aeldreraad.dk) 

 

I Emnefeltet skrives: stedfortrædervalg og valgkredsens nummer 

 

Mailen skal indeholde: 

 Rådets navn 

 For- og efternavn på stemmeberettiget 

 For- og efternavn på den stedfortræderkandidat, der stemmes på 

 

 

Vedhæftede bilag.  

Kandidatpræsentationer for indstillede kandidater i valgkredsen, skema over antal stemmeberettigede 

repræsentanter, samt forretningsorden og tidsplan. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

på vegne af Valgudvalget i Danske Ældreråd 

Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent  
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