
Danske ældreråd 

I Danmark er der 98 lokale 

ældreråd, som består af om-

kring 1.000 medlemmer - og 

som har en bred viden om 

ældres levevis, ønsker og be-

hov. Ældrerådene er et godt 

eksempel på engagement af 

ældre for at skabe og bevare 

et godt og aktivt seniorliv. 

Ældrerådet                2018-2021 



Et godt fungerende Ældreråd skabes bedst gennem aktive ældre, der har et øn-
ske om medindflydelse og en vilje til at udtale sig. Du er derfor altid velkommen 
til at kontakte ældrerådets medlemmer. Ældrerådsmøderne annonceres i 
Øboen og der er mulighed for taletid i den første halve time af mødet.  

Ældrerådet skal være med til at udvikle og forøge pensionisternes medindflydel-
se på ældreområdet ved at skabe debat og dialog mellem pensionisterne i kom-
munen, forvaltningen og kommunalpolitikerne.  

 Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, 
der har betydning for ældre i kommunen.  

 Ældrerådet skal høres i alle spørgsmål af betydning for kommunens ældre 
borgere.  

 Ældrerådet har tavshedspligt, som ikke ophører ved udtræden af ældre-
rådet. Præsentation af Ældrerådet  

Dit ældreråd 

Ældrerådets formål er: 

  At rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungere 
som kontaktorgan mellem borgerne og kommunalbestyrelsen ved til-
rettelæggelse af kommunens ældrepolitik.  

 At medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre.   

 At samarbejde med kommunen om en ældrepolitik, der tager hensyn til 
de ældres selvbestemmelse og medindflydelse.  

Dit ældreråd 

Udover de 5 medlemmer af ældrerå-
det er der valgt 2 stedfortrædere. 

Medlemmerne vælges for 4 år ad 
gangen. Personer, der har fast bopæl 
i kommunen og er fyldt 60 år har 
valgret og er valgbare til ældrerådet.  

Du er medbestemmende og dine 
holdninger har betydning. Ældrerå-
det er med til at udvikle og forøge 
din medindflydelse ved at skabe de-
bat og dialog.  

Du er altid velkommen til at kontak-
te ældrerådet i forhold til områder, 
som du føler, bør have større op-
mærksomhed eller fokus. 

Ældrerådet holder møde hver den 
første torsdag i en måned. Mødets 
første halve time er en offentlig 
spørgetid, hvor alle kommunens æl-
dre borgere kan møde op og fore-
lægge generelle problemer for rådet. 

Man kan også kontakte de enkelte 
medlemmer på de angivne telefon-
numre eller mail-adresser. 

Bente Arnsted 

Solskrænten 20 

5953 Tranekær 

Tlf.:6250 1875 / 5196 6579 

E-mail: bentearnsted@gmail.com 

Mogens Pedersen 

Mosevænget 9 

5900 Rudkøbing 

Mobil: 2272 1883 

E-mail: aps@c.dk 

Kirsten Wolff 

Havnegade 13 

5953 Bagenkop 

Mobil: 2465 6103 

E-mail: kirstenw355@gmail.com 

Anne Lise Skebjerg 

Kastanjevej 6 

5953 Tranekær 

Mobil: 2910 1895 

E-mail: al-skebjerg@mail.dk 

Ib Folke Rasmussen 

Lejbøllevej 13A 

5953 Tranekær 

Tlf.: 6259 1042 

E-mail: loneibfolke@mail.dk 
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