
 

 

Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2019 i VALGKREDS 1 
 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Erik Jensen. 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Mariagerfjord Seniorråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X________ 
 
b) Stedfortræder__X_______ 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 
Er medlem af Mariagerfjord Seniorråd. 
Jeg har igennem de sidste 12 år arbejdet med Ældrepolitik både lokalt, men også på landsplan, som sektionsformand for 

Faglige Seniorer i Nordjylland. Jeg har været formand for den kommunalpolitiske projektgruppe i 8 år, har derigennem 

oparbejdet en erfaring og viden om bla. plejesektoren og på sundhedsområdet. 

Jeg vil gerne være med til, gennem et konstruktivt arbejde i bestyrelsen for Danske Ældreråd, at præge udviklingen til gavn for 

den ældre generation. 

Jeg er ansat som frivillig konsulent hos Faglige Seniorer med arbejdsområde i det Nord & Vestjyske. 

 

 

 

 

  



 

 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Inger Møller Nielsen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Brønderslev Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X________ 
 
b) Stedfortræder 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Som formand for Brønderslev kommunes ældreråd siden januar 2018,  er jeg klart optaget af,  dels det arbejde der foregår 

i ældrerådet i forhold til  opgaver der har væsentlig betydning for vore ældre borgere, og hvor vi som ældreråd der bygger 

på ældrepolitiske holdninger kan være med til at præge udviklingen i kommunen, men også optaget af det organisatoriske 

arbejde omkring ældrerådets berettigelse og vilkår,  og de mange muligheder der er for samarbejde med øvrige interesse 

fællesskaber.  

Et sammenkog af dette skulle gerne føre til,  at Danske Ældreråd kan være en god katalysator for,  at det er de bedste 

initiativer der fremmes i  arbejdet med hele ældreområdet, og at Danske Ældreråd altid er på forkant med udviklingen 

således kommunernes ældreråd kan støttes bedst muligt,  det vil jeg gerne være med til fortsat sker, men også til 

stadighed udvikles og kvalificeres.  

Født 1947, pensioneret og bosat i Brønderslev, indtil 2018 direktør for DGI Nordjylland, har i 35 år arbejdet i en politisk ledet organisation. 

 
 
 
 

 


