
 

 

Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2019 i VALGKREDS 4 
 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Svend Egon Christensen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Vejle Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X________ 
 
b) Stedfortræder__ 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 

 

Jeg er næstformand i Ældrerådet i Vejle Kommune, hvor jeg blandt andet arbejder med fokus på det nære 

sundhedsvæsen. Jeg stiller op til en post i Danske Ældreråds bestyrelse, da jeg gerne vil medvirke til, at Danske Ældreråd 

fortsat kan være den anerkendte organisation, der bliver hørt i alle spørgsmål, der vedrører ældre. Danske Ældreråd skal 

gøre alt, hvad den kan for at vinde respekt hos ministerierne og igenne  m kompetente høringssvar være med til at forbedre 

levevilkårene for alle ældre. Jeg vil arbejde for, at Danske Ældreråd fortsat kan være den rådgivne organisation for alle 

Senior- og Ældreråd rundt om i de danske kommuner. Jeg ønsker at Danske Ældreråd fortsat arrangerer relevante 

konferencer for alle medlemmer af senior- og ældrerådene og dermed være med til at klæde rådsmedlemmerne godt på, 

så de kan møde de udfordringer, de bliver mødt med i kommunerne.  

Derudover vil jeg gerne medvirke til, at alle de rådsmedlemmer, der deltager i det årlige repræsentantskabsmøde, har taleret  

på mødet, uanset om de har stemmeret på repræsentantskabsmødet eller ej.  



 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Tommy Petersen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Esbjerg Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen  X 
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Præsentation af kandidten: 
 

Tommy har fokus på moderne hjælpemidler i en etisk sfære, til gavn for alle. Han ønsker at have medindflydelse på en 

øget velfærd og tryghed for sine medborgere. 

Han er optaget af den enkeltes liv og velfærd. Specielt kost og miljø (bolig, omsorg, pleje og tryghed) for den enkelte er  et 

fokusområde. I 2018 blev han valgt ind i Esbjerg kommunes Ældreråd, hvor han bl.a. står for PR. Tommy har arbejdet 

som leder af mange forskellige typer af netværk. Tidligere har han været i bestyrelsen for Esbjerg Senior Erhverv og 

mentor i Esbjerg Erhvervsudvikling. I erhvervslivet har han arbejdet i udlandet i fire år (DE, NL og NO). Tommy har også 

været selvstændig i mange år, derudover har han bl.a. arbejdet i et energividencenter. 

 

 

 

  



 

 

 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Connie Axel 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Vejle Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen 
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Jeg er medlem af Ældrerådet i Vejle Kommune, hvor jeg har arbejdet meget med sundhedsaftalen, som er formuleret i regi 

af Region Syddanmark. Jeg stiller op som stedfortræder til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil lægge et stykke arbejde i at 

forbedre livsvilkårene for ældre i hele landet. Det er vigtigt, at der ikke er forskel i serviceniveaet til ældre i de forskellige 

kommuner, og derfor er det afgørende med   en landsdækkende organisation som Danske Ældreråd. Den giver mulighed 

for at blive hørt og påvirke det centrale politiske niveau. Jeg er især optaget af regeringens udspil om den nye 

sundhedsreform og af det nære sundhedsvæsen.  

 

 

 

 


