
 

 

Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2019 i VALGKREDS 7 
 

Kandidatens navn: 
 

Steen-Kristian Eriksen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Holbæk Ældreråd 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X_ 
 
b) Stedfortræder 
 
________ 

 
Kandidatens egen præsentation: 
 
Den 26. Februar 2019 er der valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. 
Til dette valg stiller jeg op som kandidat - efter opfordring af Ældrerådet i Holbæk Kommune.  
Jeg har tidligere medlem Danske Ældreråds bestyrelse, været formand for Regionsældrerådet I Region Sjælland og har de sidste 9 år har 
været formand for Holbæk Kommunes Ældreråd. Jeg finder, at der på alle niveauer bliver arbejdet kompetent, positivt  og indsigtsfuldt  med 
at påvirke den ældre- og sundhedspolitik, der udvikles og gennemføres i Danmark. Mine pejlemærker i bestyrelsesarbejdet vil være, at 
arbejde for en ældrepleje, hvor de ældre får en værdig og meningsfuld alderdom. Der betyder konkret, at der skal   

- være det nødvendige antal gode ældrevenlige boliger og plejecentre 
- tilføres flere varme hænder i plejen og omsorgen 
- etableres attraktive og levende aktiv- og dagcentre 
- sikres en tryg og overskuelig hverdag for de ældre medborgere 
- tilbydes mad til de ældre svage til en pris, der er til at betale 
- være fri og lige adgang til sundhedsydelser – uden brugerbetaling 
 

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg derfor arbejde ud fra det menneskesyn, at vi skal gøre alt for at udjævne uligheder, skabe tryghed i hverdagen og drage omsorg for 
vore ældre medborgere og at der ikke spares på ældreområdet, så de ældres levevilkår forringes. 



 
 

Kandidatens navn: 
 

Knud Bloksgaard 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Greve Seniorråd 

 

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

 

Præsentation af kandidaten: 
 

Jeg stiller op som kandidat til Danske Ældreråds bestyrelse på opfordring af Greve Seniorråd. 

Jeg har været medlem af Greve seniorråd i 2 perioder da jeg altid har haft interesse for folks ve og vel både arbejdsmæssigt 

og privat.  

Jeg er meget interesseret i de ældres ve og vel, vil gerne være med til at sikre at deres ret 

  



 

Kandidatens navn: 
 

Frank R. Taarup 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Køge Seniorråd 

 

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

 

Præsentation af kandidaten: 
 

Jeg er indstillet til valget af Køge Seniorråd. Jeg stiller op til valget på grund af min interesse for ældres liv og velfærd, 

for at medvirke til at skabe større synlighed om ældrerådenes arbejde, og for at arbejde for at de ældre medborgere får 
et værdigt, trygt og meningsfuldt liv – ligesom jeg allerede gør det i Køge Seniorråd.   
 

Jeg har tidligere været medlem af Stevns ældreråd og af regionsældrerådet og forretningsudvalget i Region Sjælland.  
 

Ældrerådene i Danmark er en unik størrelse, som mange steder yder en fantastisk indsats for de ældre, og virkelig optræder som 
'vagthund' på de ældres vegne. Men de opgaver og muligheder, eller rettere forpligtelser, som lovgiverne har pålagt ældrerådene kan kun 
udføres, hvis ældrerådene får den respekt og synlighed i samfundet som opgaverne kræver. Og der mangler der meget endnu! 

 
Det vil jeg gerne være med til at rette op på. Det er også derfor jeg stiller op til bestyrelsen i Danske Ældreråd. 

 
– og så naturligvis for at gøre livsvilkårene bedre for de svageste ældre. Her fokuserer jeg særligt på  selvbestemmelse, demens, 
rehabilitering, velfærd og velfærdsteknologi. 
 

Hvis I stemmer mig ind i Danske Ældreråds bestyrelse får I en aktiv og engageret medspiller, der vil arbejde målrettet 

 
  ● for at de svageste ældres livsvilkår forbedres, og 
 

  ●  i mod at de forringes af besparelser, nedskæringer og almindelig ufornuft.   
 

  ● for at de ressource stærke ældres interesser varetages bedst muligt. 
 
  ● for at synliggøre ældrerådene og sætte fokus på deres indsats.  



 

 

 

Kandidatens navn: 
 

Marianne Lund 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Roskilde Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen      
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Præsentation af kandidaten: 
 

Danske Ældreråd skal være en handlekraftig og troværdig interesseorganisation på landsplan i forhold til den siddende regering, Folketing, 
regioner og Kommunernes Landsforening. 

Danske Ældreråd skal også fremover være en tydelig stemme i aktuelle ældrepolitiske emner. Opgaven som inspirator og bindeled for de lokale 
ældreråd er det betydningsfuldt at fastholde og udvikle. 

For mig et det meget vigtigt både at varetage vore svage ældres vilkår og de ressourcestærkes interesser. 

Mit første år som lokalt ældrerådsmedlem har givet mig troen på, at det nytter at markere sig og ikke mindst indgå i dialog med 
beslutningstagerne. 

 

 


