
 

 

Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2019 i VALGKREDS 8 
 

Kandidatens navn: 
 

Flemming Eilstrup Jonassen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Brøndby Seniorråd 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X_ 
 
b) Stedfortræder 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 
Baggrund: Efter 4 år som formand i Brøndby har jeg fået den fornødne erfaring og opstiller nu til bestyrelsen i Danske Ældreråd med følgende 
baggrund: Erhvervserfaring på ledelsesniveau, økonom, periodevis tilknyttet CBS som underviser/censor med speciale i ledelse af og 
kvalitetssikring i service-virksomheder. Privat bor jeg sammen med Anne, der gerne giver sparring som tidligere leder af bl.a. Hjemmeplejen i 
Brøndby og et plejecenter. 
 
Gode resultater i Brøndby: I Brøndby Seniorråd har vi lagt stor vægt på høringsvar og opfølgning på disse som vort primære indsatsområde. 
Seneste eksempler: "Kvalitetssikring af akutfunktionen", "senior-og værdighedspolitik m/demensplan", budgetgennemgang m/kommentarer, 
værdighedspuljen anvendt til reduktion af ventetid på genoptræning, re-aktivering af bruger-pårørenderåd for plejehjemsbeboerne og 
rådighedsbeløb for samme beregnet (med overraskende resultat!), forebyggende hjemmebesøg programsat mv. (NB! Ved seneste 
seniorrådsvalg efterår 2018 var der opstillet 50 kandidater i Brøndby.) 
 
Strategi: Involvering..På baggrund af erfaringer vil jeg i bestyrelsen således styrke (rådgivnings)indsatsen på kerneområdet og ikke mindst være i løbende dialog 
med valgkredsen og involvere/engagere v/større beslutninger. I mine 4 år som formand har jeg aldrig fået henvendelser fra valgkredsens to forrige 
bestyrelsesmedlemmer, så der er plads til forbedringer. Ikke mindst fordi Sundhedsområdet vil kræve en mere formaliseret proces for høringsvar. 
 
Flemming Eilstrup Jonassen/ 
Formand Brøndby -  
OBS: Fra 1. januar 2019 menigt medlem her, for at kunne gå 100% ind for bestyrelsesopgaven i Danske Ældreråd 



 
 

Kandidatens navn: 
 

Preben Riel 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Rødovre Seniorråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen  X 
 
b) Stedfortræder       
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Jeg er i gang  med min 2. periode i SeniorRådet i Rødovre. Her er jeg tovholder på vores Informationsudvalg og 

repræsenterer 

rådet i kommunens Folkeoplysningsudvalg. Er endvidere med til at arrangerer borgermøder for vores seniorer i 

kommunen. 

Jeg har en stor kontaktflade til mange seniorer i Rødovre, som jeg har oparbejdet gennem 50 år som frivillig leder i kommunen. 

Det er grunden til, at jeg fortsat syntes arbejdet i SeniorRådet er spændende og føler, at jeg er med til at påvirke udviklingen for  

seniorer og ældre. Derfor stiller jeg op til bestyrelsesvalget. 

 

 
 

 

 


