
 

 

Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2019 i VALGKREDS 5 
 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Mogens Rasmussen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Svendborg 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X_ 
 
b) Stedfortræder__X 
 
________ 

 
Kandidatens egen præsentation: 
 
Jeg har været medlem af ældrerådet fra 2010 og har i de forløbne år været aktiv og interesseret i vores lokale 
ældrerådsarbejde til gavn for de svageste ældre. Vi har blandt mange andre behandlet emner som trafik, velfærdsteknologi, 
demens og kostomlægning. På det seneste har udformningen af kommunens velfærdspolitik fyldt meget. Arbejdet i vores 
ældreråd er præget af godt og tillidsfuldt samarbejde internt og i forhold til forvaltningen og politikerne.  
Jeg har været medlem af Danske Ældreråds bestyrelse siden 2013 og fra foråret 2018 været valgt som 1. næstformand og 

dermed medlem af organisationens formandskab, hvor vi blandt andet arbejder for at fastlagte mål  

og politikker bliver behandlet i bestyrelsen. Vi fungerer som bindeled til de lokale ældreråd – vi søger påvirkning af  

regeringen og andre myndigheder i relevante sammenhænge. Jeg finder arbejdet i bestyrelsen for Danske Ældreråd spændende og inspirerende, hvorfor jeg 

genopstiller til en periode mere.  

Anden anbefaling: 

Jeg har kendt Mogens fra vores fælles start i ældrerådet i 2010 og mener derfor at have et godt belæg for, på vegne af et enigt ældreråd, at give ham min 

bedste anbefaling til genvalg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 

Flemming Enevoldsen 



 

 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Ebbe Hajslund 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Nyborg Seniorråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen   
 
b) Stedfortræder  X     
 
________ 

 

Præsentation af kandidaten: 
 
Nyborg Seniorråd har valgt at indstille Ebbe Hajslund, formand for Seniorrådet i Nyborg Kommune, som stedfortræderkandidat i bestyrelsen. Rådet 
mener, at Ebbe har alle kompetencerne til at kunne tale både på vegne af ældre borgere i Nyborg Kommune, men også på hele Fyn. 

  
Ebbe fortæller om sit hverv i Seniorrådet i Nyborg Kommune: ”Seniorrådet skal medvirke til, at seniorer løbende bliver orienteret om nye tiltag i 

kommunen, og vi holder os orienteret om seniorers ønsker og behov samt afgiver høring i alle spørgsmål, som har betydning for borgere over 60 år. 

Seniorrådet vil arbejde for, at alle seniorer oplever en alderdom med trygheden, værdigheden og livskvaliteten i behold. 

 

 

  



 

 

 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Evy H. Nielsen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Assens Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen 
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

 Jeg stiller op til Danske Ældreråds bestyrelse, som stedfortræder, fordi jeg mener at vi som fællesskab kan gøre en forskel og være med 
til at skabe og bevare omsorgsfulde og værdige ældrepleje på landsplan, igennem de lokale Ældreråd.  

 Jeg mener at Danske Ældreråd har sin berettigelse og er en vigtig paraplyorganisation, tilgiver råd og vejleding bla. ift. de lokale 

Ældreråds høringsret, som er unik, og andre juridiske tvivlspørgsmål.   

 Jeg er bevist om at ældre og sundhedsområdet er inden i en turbulent og foranderlig tid og ikke altid til de ældre og svageste fordel, og 

det bør Danske Ældreråd navigere efter, så ingen på landsplan bliver overladt til sig selv.   

 Jeg har arbejde indenfor ældreområdets igennem 15 år, kender til organisations arbejde som fagligt valg, være Ældrerådsmedlem i Helsingør 
 kommune i knap 8 år.. heraf de sidste 3½ år som formand, men stoppede fordi jeg flyttede til Fyn og nu menigt medlem af Assens kommune Ældreråd. 

 

 

 

 

 


