
 
 
 
 
Lederskifte i Danske Ældreråds sekretariat.  
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard har efter 20 år som sekretariatsleder i Danske Ældreråd 
valgt at trappe ned og indgået en seniorordning uden ledelsesansvar og med færre arbejdstimer. 
Trine Toftgaard Lund er ansat som ny sekretariatschef for Danske Ældreråd. Marianne 
Lundsgaard forbliver i Danske Ældreråd som seniorkonsulent. 
  
Trine Toftgaard Lund udtaler i forbindelse med ansættelsen: ”Jeg ser meget frem til at starte som 
sekretariatschef i Danske Ældreråd. Det er en spændende organisation, som jeg rigtig gerne vil 
være med til at videreudvikle. Ældrerådene er vigtige spillere i udviklingen af ældreplejen og det 
nære sundhedsvæsen, og det arbejde vil jeg gerne være med til at understøtte og skabe mere 
synlighed omkring”,  
  
Trine Toftgaard Lund er 41 år, kandidat i Statskundskab og kommer fra en stilling som kontorchef 
for ældreområdet i Sundheds- og Ældreministeriet.  

Trine har beskæftiget sig med social-, ældre- og sundhedspolitik gennem de seneste 15 år. Hun 
har arbejdet i Socialministeriet, været udvalgssekretær for Folketingets Socialudvalg, 
sekretariatsleder for Hjemmehjælpskommissionen og har siden 2015 været kontorchef for 
ældreområdet i Sundheds- og Ældreministeriet.  

Marianne Lundsgaard udtaler i forbindelse med lederskiftet: ”Det er efter mange år i organisationen 
Danske Ældreråds tjeneste, at jeg med stolthed og glæde giver ledelsesansvaret af Danske 
Ældreråds sekretariat videre til Trine Toftgaard Lund og fortsætter som seniorkonsulent på 30 
timer. Jeg ser frem til at have mere tid til familie, venner og til mit arbejde som formand for Fonden 
Ensomme Gamles Værn”. 
  
Marianne Lundsgaard er 63 år, magister i kultursociologi og har en master i offentlig forvaltning og 
socialt iværksætteri. 
  
Marianne Lundsgaard var sekretær for det udvalg, der udformede de første vedtægter for 
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark i 1999 og blev efterfølgende sekretariatsleder i et 
sekretariat med en deltids kursussekretær. 
 
Sekretariatet er gennem årene udviklet fra at have en deltidsansat medarbejder til de knap seks 
årsværk som sekretariatet i dag har. Organisationen er udviklet fra ikke at have offentlige 
bevillinger til i dag at have to finanslovsbevillinger.  
 
Sideløbende med denne udvikling er Fællessekretariatet etableret, hvor Danske Ældreråd er den 
største af de i alt fire organisationer i fællessekretariatet. 
  
Landsformand Erik Stagsted udtaler:  
  
”I de 10 år jeg har haft med Danske Ældreråd at gøre, har ældrerådenes arbejde altid været 
synonymt med Marianne Lundsgaards store viden og indsigt på området. 
I formandsskabet var vi derfor også optaget af, at vi skulle skulle finde en afløser for Marianne, 
som kunne fylde hendes sko ud. 



 
Heldigvis var Trine Toftgaard Lunds ansøgning iblandt de 80 ansøgninger vi modtog, og efter to 
ansættelsessamtaler var der ingen tvivl, Trine havde alle de kvaliteter, vi efterspurgte.  
Jeg glæder mig til samarbejdet med Trine, som jeg kender godt fra mine møder i Ældreministeriet, 
hvor hun altid var en loyal embedsmand for Ældreminister Thyra Frank.” 
 


