
 

 

Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2019 i VALGKREDS 6 
 

Kandidatens navn: 
 

Lars Høgh Sørensen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Næstved Ældreråd 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X_ 
 
b) Stedfortræder 
 
________ 

 
Kandidatens egen præsentation: 
 
Aktiv i Ældrerådet i Næstved, aktiv i ældres muligheder , bl.a. fokuseret på ældres kulturelle tilgang, muligheder for at være aktive og have 
kontakt til familier og derved skabe det bedst mulig grundlag for både plejecentre og ældre i eget hjem. 
 

 



 

Kandidatens navn: 
 

Conny Mølbach Krogh 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Guldborgsund Ældreråd 

 

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

 

Præsentation af kandidaten: 
 
Det er anden periode i Guldborgsund ældreråd, og har store erfaringer i organisatorisk arbejde. 
 
Er uddannet som apoteksassistent, men p.g.a. allergi måtte hun forlade faget, for senere at lægge sin arbejdskraft som 
køkkenleder på et plejehjem. 
 
Laver meget frivilligt arbejde for at hjælpe de svageste, som f.eks. kredsformand i LEV.  
 

 

  



 

 

 

Kandidatens navn: 
 

Flemming Tejmers 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Vordingborg Seniorråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen   X   
 
b) Stedfortræder    
 
________ 

 

Præsentation af kandidaten: 
 

Seniorrådet har udpeget Flemming Tejmers som repræsentant til Regionsældrerådet i Region Sjælland, hvor han ved konstitueringen blev valgt 

som formand for samme regionsældreråd. 

Flemming skriver:  ”Jeg kandiderer til en plads i Danske Ældreråds bestyrelse, fordi jeg mener at kunne medvirke til at forny og få markeret 

rådets ældrepolitiske profil. Desuden ønsker jeg at fremme regionsældrerådenes officielle status, få disse indarbejdet i vedtægterne og udvikle 

en naturlig og givende arbejdsdeling mellem Danske Ældreråd, regionale ældreråd og kommunale ældreråd. ” 

Et enigt seniorråd for Vordingborg Kommune anbefaler Flemming Tejmers. 

Peder Lundgaard 

Formand 

Seniorrådet for Vordingborg Kommune. 

 

 



 

 

 

Kandidatens navn: 
 

Rita Tonnesen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Lolland Seniorråd 

 

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

 

Præsentation af kandidaten: 
 

Det er 2. periode jeg er valgt til Lolland Ældreråd, hvor jeg er næstformand.  

Lolland har særlige udfordringer på ældreområdet! – Da jeg første gang stillede op til ældrerådsvalget, - var det fordi jeg 

havde, - og stadig har, - en særlig interesse for det nære! – Men jeg må nu erkende, at hvis der skal ændres og forbedres på 

ældreområdet, da er der både regionale og landspolitiske barrierer, der skal ”bearbejdes”. 

Derfor stiller jeg op til Danske Ældreråd, - for det må være stedet, hvor jeg bedst har mulighed for at søge at påvirke! 

Om mig selv: 68 år, - uddannet på apotek, senere lægesekretær, har arbejdet i sygehusvæsenet, hos speciallæge, i 

kommuner og i daværende Storstrøms Amt hhv. indenfor psykiatri og socialområdet. Ved kommunalreformen i 2007 overgik 

 jeg til Guldborgsund Kommune, hvor jeg arbejdede med vagtplan, personale, ledsageordning m.v. indenfor handicapområdet. 

– Sluttede på arbejdsmarkedet i 2013. – I perioden 1985 til kommunalreformen 2007 medlem af kommunalbestyrelsen i  

daværende Holeby Kommune. 

  



 

 

Kandidatens navn: 
 

Birgit Jørgensen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Slagelse Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen      
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Præsentation af kandidaten: 
 

  



 

Kandidatens navn: 
 

Stig Ryel 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Vordingborg Seniorråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen      
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Præsentation af kandidaten: 
 
Jeg finder, at foreningen Danske Ældreråd kan inspirere de kommunale og regionale seniorråd/ældreråds til en god indsats 
til fordel for +60-årige i landet. Jeg ser overordentlig gerne, at Danske Ældreråd formidlere de erfaringer og idéer, der 
gøres og opstår i de kommunale/regionale råd, og koordinerer hensigtsmæssige fælles indsatser. Jeg vil gøre en indsats 
for at fremme +60-åriges levevilkår i vores velfærdssamfund. 
 
 
 
 

 



Kandidatens navn: 
 

Gert Segoto 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Næstved Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen      
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Præsentation af kandidaten: 
 

Jeg har altid været meget aktiv i lokalsamfundet og har der for flere tillidsposter i foreningslivet og vil der for gerne være med til 

at vi ældre borger i Danmark har de bedste betingelser for en god og aktiv alderdom. der for vil jeg være med til at påvirke 

politikerne til gøre en mere målrettet indsats på ældreområdet: 

- at man kan blive i eget hjem så længe som muligt og få den hjælp der er brug for.   

- at alle ælde har ret til godt og aktivt liv. 

  



 

Kandidatens navn: 
 

Børge Stoustrup 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Lolland Seniorråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen      
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Præsentation af kandidaten: 
 

Jeg har sagt ja til at blive opstillet som stedfortræder til bestyrelsen, da jeg efter et år i ældrerådet Lolland, har deltaget i 2 ældre 
rådsmøder i region Sjælland, hvor jeg syntes der kom så mange spændene ting frem, der kan og bør arbejdes videre med.  
Med den forventelige nye struktur indenfor sundhedsvæsenet, så bliver opgaverne for ældrerådene ikke mindre, og slet ikke her i 
starten af forløbet. 
  
Ønsker med mit kandidatur at påpege vigtigheden af, at der også kommer et talerør fra Lolland Falster.  
 
Jeg har hele mit arbejdsliv, dagligt haft med mange mennesker at gøre, først som selvstændig, med efterfølgende ansættelse som 
rådgiver med kunder indenfor både private og virksomheder.  


