
 

KANDIDAT TIL FORMANDSVALG I DANSKE ÆLDRERÅD  

Per Boysen indstilles af Randers Ældreråd 
 
 

 

 

Per Boysen 

Mail: boysen@kabelmail.dk 

Præsentation 
Per Boysen, 72 år og formand for ældrerådet i Randers Kommune 

og stedfortræder i valgkreds 3 for hovedbestyrelsesmedlem Carl 

Aksel Kragh Sørensen. 

Jeg har været medlem af ældrerådet i Randers siden 2014 - og har 

været formand siden januar 2016. Jeg født og opvokset i Rødekro i 

Sønderjylland, og kom efter uddannelse og aftjent militærtjeneste til 

Randers i 1969. Her har jeg arbejdet og virket med 

organisationsarbejde, menighedsråds- og bestyrelsesarbejde og 

forskelligt frivilligt arbejde. 

Jeg var gift med Hanna i 32 år indtil hun desværre døde af kræft i 

2002. Jeg har to voksne børn med familier og fem børnebørn. I dag 

er jeg i et forhold med min dejlige kæreste Bente. 

 

Hvorfor ønsker du at stille op som formand for DANSKE ÆLDRERÅD? 

Jeg melder mig som kandidat til formandsvalget i Danske Ældreråd, fordi  jeg finder rådets funktion som 

rådgivende og vejledende organ på ældreområdet både vigtigt og nødvendigt. 

Jeg vil være med til at udvikle og planlægge rammerne for Danske Ældreråds arbejde og virksomhed. 

Jeg vil være garant for, at de lokale ældre/seniorråd fortsat kan hente vejledning, inspiration og lyst til det 

lokale arbejde gennem medlemskabet af og samarbejdet i Danske Ældreråd. 

Hvad er dine primære ønsker for arbejdet som formand for DANSKE ÆLDRERÅD? 

Danmark er i fuld gang med en omstillingsproces på ældreområdet fra at være en ældrebyrde til at være en 

ældrestyrke. Den proces og udvikling skal Danske Ældreråd være en central del af. 

Danske Ældreråd skal være med til at sikre, at det nære, sammenhængende og samarbejdende 

sundhedsvæsen bliver en succes ud over hele landet. 

Jeg vil være med til at fortsætte arbejdet med at udvikle og planlægge rammerne for fremtidens service og 

tilbud til ældre i hele landet. 

Samarbejdet og samværet mellem Danske Ældreråd og de lokale ældre/seniorråd skal fortsat være med til 

at udvikle, styrke og fremme forståelsen og respekten for hinanden og den fælles opgave. 

Det er godt for fremtiden! 


