
Anmeldelse af kandidat til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2023 

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

Kandidatens navn, ældre-/seniorråd og mailadresse: 

 

Rita Stokholm Vinding 

Ældrerådet Syddjurs  

rita.vinding@outlook.dk 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Ældrerådet Syddjurs  
 

Valgkreds: 3 

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 har været medlem af Danske Ældreråds bestyrelse siden midten af 2021, og det vil jeg gerne fortsætte med.  Jeg genopstiller, fordi der stadig er mange opgaver på 

ældreområdet, som jeg gerne vil medvirke til at pege på løsninger for.  

Der kommer forhåbentlig inden længe forslag til en ny ældrelov, som bestyrelsen skal forholde sig til og bidrage med input til. Jeg er særligt optaget af, at der i den 

kommende ældrelov bliver en kobling mellem sundhedsloven og serviceloven, for i takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kommer stadigt flere svækkede 

borgere på de midlertidige pladser, inden de er raske nok til at komme hjem. Det er en mærkesag for mig, at der bliver klare rammer for ophold på midlertidige pladser, så 

kvaliteten er i orden, og at man får den pleje, rehabilitering og genoptræning, der er behov for.  Det arbejder vi også med i Danske Ældreråds bestyrelse. Derudover er jeg 

optaget af alle hjørne af ældreområdet lige fra indsatser overfor ensomhed, pleje og omsorg til trafikale forhold.  

Jeg har været medlem af Ældrerådet Syddjurs siden 2018, formand fra 2022 og har været medlem af forretningsudvalget for Regionsældrerådet i Midtjylland i samme 

periode. 

Jeg er 71 år og bor i Ugelbølle ved Rønde.  Jeg er butiksuddannet, har senere taget eksamen i statskundskab og har bl.a. arbejdet i HK Forbundets politisk-økonomiske 

sekretariat og i Jobcenter Syddjurs. Jeg har mange års erfaringer med organisatorisk arbejde og har i 80érne og 90érne været medlem af Rønde Byråd. 

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

