
 

 

Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2019 i VALGKREDS 3 
 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Carl Aksel Kragh Sørensen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Hedensted, Horsens 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X________ 
 
b) Stedfortræder__ 
 
________ 

Kandidatens egen præsentation: 
 
Jeg er sekretær i Ældrerådet i Aarhus Kommune og har siddet i Danske Ældreråds bestyrelse siden maj 2013. Det er et 
meget spændende arbejde bl.a. med indstillingerne til Folketinget, hvor man konstant bliver opdateret med hvad, der rører sig. 
Den store forskellighed mellem de danske kommuner gør også arbejdet berigende. Mine store interesseområder er: 
  
Sikring af at overgangen fra regionshospitaler til kommunal sygepleje eller pleje forløber gnidningsløst med en velfungerende 

akutfunktion, samt med de praktiserende læger som aktive medspillere.  

 

Genoptræningsforløb og rehabiliteringsforløb skal forløbe naturligt og gradvist overgå til vedligeholdelsestræning. 

Alle former for udvikling og tilpasning af ældre- og plejeboligområdet, også med hensyn til omsorg og pleje samt udvikling af teknologiske hjælpemidler og 

digitalisering og telemedicinske løsninger er områder, der skal opprioriteres.  

Jeg er meget åben og ønsker en grundig debat. En god kommunikation er for mig alfa og omega. Således er høringsdebatter med gode tilbagemeldinger 

meget produktive og opbyggende for de nødvendige kommentarer til de udsendte høringssager. Alle råd og beslutninger bør gives på et oplyst grundlag. 

Jeg har godt 9 års erfaring i ældrerådsarbejdet. Jeg har været formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg i godt et år. Herefter var jeg formand for Ældrerådet i 

knap 3 år efterfulgt af et år som næstformand, og jeg er nu sekretær for Ældrerådet i Aarhus Kommune, næstformand i Regionsældrerådet samt tovholder i 7-

by samarbejdet.  



 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Anker Andersen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Hedensted Seniorråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen 
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Erfaring med ældrerådsarbejdet. 10 år som formand for de lokale ældreråd/seniorråd . Nuværende næstformand af 

Seniorrådet 

for Hedensted Kommune . Tidligere 6 år som medlem af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. Nu formand for 

regionsældrerådet i region MIDT. 

og observatør i bestyrelsen som repræsentant for regionsældrerådene.  

Arbejdet i bestyrelsen skal ”gå på to ben”, dels skal bestyrelsen fortsætte arbejdet med at skabe kontakt til og påvirke beslutningstagerne  

i folketing, KL og Danske Regioner, dels udbygge arbejdet med rådgivning og uddannelse af de lokale ældreråd.  

Der skal for at opfylde det, fortsat arbejdes på at bevare et stærkt sekretariatet, som både kan støtte det lokale arbejde og bistå bestyrelsen og 

formandskabet i deres indsats overfor myndigheder og i samarbejdet med organisationer. 

Mine kompetencer ligger på det praktisk / organisatoriske plan, hvorfor jeg vil arbejde på at bevare en høj kvalitet på vore temadage 

og konferencer. Ligeledes arbejde for et tæt samarbejde med regionsældrerådene, så de og DANSKE ÆLDERÅD støtter og supplerer hinanden. 

Der ligger mange udfordringer og venter i bestyrelsen. Målet er at arbejde:  Midt i nutids virke – men med blikket rettet mod fremtiden.! 

 

  



 

 

 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Per Boysen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Aarhus, Norddjurs, Randers 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen 
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Jeg er formand for Ældrerådet i Randers Kommune og har siddet i rådet siden januar 2014. Efter et år som menigt 

medlem af ældrerådet, blev jeg valgt som næstformand, og ved en konstituering i rådet i januar 2015 blev jeg valgt som 

formand. 

Det er min erfaring gennem et mangeårigt organisations- og bestyrelsesarbejde, at samarbejdet og samværet mellem 

mennesker udvikler, styrker og fremmer forståelsen og respekten mellem mennesker. Det er en vigtig opgave for 

Danske Ældreråd hele tiden at besinde sig på at være et landsdækkende organ for alle de lokale ældre- og seniorråd. 

Det er en proces, jeg, som lokal ældrerådsformand, er meget optaget af. 

Lokalt er jeg meget optaget af holdningen omkring ”Længst mulig i eget hjem”. Det stiller store krav til fremtidens boliger og boformer, så ældre 

borgere kan bo og leve og blive gamle i deres kommune. Dette omfatter også et samarbejde mellem Danske Ældreråd og politikerne på 

Christiansborg og andre samarbejdsparter. Det er med stor lyst og interesse, at jeg har engageret mig i det lokale ældrerådsarbejde i den 

omstillingsproces, alle landets kommuner oplever i øjeblikket. Derfor finder jeg Danske Ældreråds arbejde, som rådgivende og vejledende og 

inspirerende organ, meget interessant og relevant for de lokale ældre- og seniorråd. Ligeledes bør Danske Ældreråd være en naturlig del af 

forskningen på ældreområdet. 

 



 

 

 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Rita Stokholm Vinding 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Syddjurs 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen 
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Jeg er medlem af Ældrerådet i Syddjurs Kommune, hvor jeg er næstformand. Derudover er jeg medlem at 

forretningsudvalget i Regionsældrerådet i Midtjylland. Ved starten af mit ældrerådsarbejde i 2018, erfarede jeg, at der var 

et problem med brugerbetaling på kommunale akutpladser. Det resulterede i, at jeg sammen med Regionsældrerådets 

forretningsudvalg lavede den undersøgelse af betaling for ophold på kommunale akutpladser i Region Midtjylland, som nu 

har ført til, at Danske Ældreråd har ”En akutfunktion med kvalitet og uden brugerbetaling” som mærkesag og at 

kammeradvokaten har konkluderet, at brugerbetalingen er ulovlig.  

Jeg ser i krystalkuglen, at der kommer andre problemstillinger, hvor Danske Ældreråd kan støtte de lokale Ældreråd. Bl.a. er der siden 

kommunalreformen skåret betragteligt ned på ældreområdet, samtidig med at der bliver flere ældre og i flere kommuner arbejdes med 

”Fremtidens sundhed og omsorg”. Hertil kommer en sundhedsreform, som ser ud til at indebære endnu flere opgaver for kommunerne og 

Ældrerådene. 

Jeg stiller gerne min arbejdskraft til rådighed for de lokale Ældreråd i Danske Ældreråds bestyrelse (i tilfælde af at der bliver brug for mig som 

stedfortræder) for på den måde at være med til at støtte de lokale Ældreråd i deres arbejde. 

 

 

 


