
Kandidatens navn, ældre-/seniorråd og mailadresse:

Frits Christensen,

Nyborg Seniorråd

frits.chr58@gmail.com

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd?

Et enigt Nyborg Seniorråd

Valgkreds: 5

Kandidat til? (gerne flere krydser)

a) Bestyrelse          X

b) Stedfortræder   X

Udfyldes af kandidaten selv:

Hvem er jeg, hvilken position har jeg i ældrerådet, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse (max 10 linjer):

Jeg hedder Frits Christensen og er formand for Nyborg Seniorråd. Jeg stiller op til Danske Ældreråds bestyrelse, da et enigt Seniorråd i Nyborg har opfordret mig til det samt,

at jeg føler jeg har de kompetencer der skal til for at levere et godt arbejde i bestyrelsen. Jeg  har mange års erfaring fra bestyrelsesarbejde i forskellige sammenhænge,

eksempelvis 4 år formand for Nyborg Friskole, i 4 år samt formand for Vindinge Boldklub og Vindingehallen i Nyborg Kommune. Jeg siddet i Nyborg Byråd fra 2010 til

udgangen af 2021, herunder 3 år som  udvalgsformand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og desuden erfaring fra udvalgsarbejde i Ældre, Teknik- og Miljø samt Kultur-

og Fritidsudvalg. Fra januar 1996 til og med august 2000 var jeg forbundsformand for Fængselsforbundet. Jeg har bestridt chefstillinger i Kriminalforsorgen i perioden 2000



til og med august 2021. Fra januar 2016 til september 2021 var jeg institutionschef for Institution Odense, som er Odense, Svendborg og Assens arrest, samt KIF Odense som

fuldbyrder samfundstjeneste og fodlænkeafsoning. I samme periode en del af ledelsen i Kriminalforsorgen Syddanmark. Jeg er enig i Danske Ældreråds 4 mærkesager og vil

arbejde målrettet med dem, men brænder også for de ca 20% borgere i ældreplejen der ikke er demente. Den store gruppe af demente får selvsagt meget opmærksomhed,

men vi oplever at restgruppen af ældre ofte føler sig ensomme og isolerede på plejehjemmene samt at de samme borgere af hjemmeboende modtager forholdsmæssigt

modtager færre tilbud i kommunerne. I denne gruppe er hjerneskadede, yngre behandlingskrævende med flere.

Anmeldelse af kandidat til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2023

Udfyldes af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved formand:   (navn): Frits Christensen

Vedhæft foto af kandidaten.

Kandidatanmeldelse og foto sendes senest den 16. januar 2023 til kursus- og medlemssekretær Anna Jensen på info@aeldreraad.dk. Der kvitteres for modtagelsen.

mailto:info@aeldreraad.dk

