Ældrerådet
Slagelse Kommune

For en tryg
og aktiv alderdom
Alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd.
Ældrerådet er valgt af og blandt kommunens borgere,
der er fyldt 60 år på valgdagen.
Ældrerådet rådgiver Byrådet i alle spørgsmål, som berører hverdagen
for kommunens ældre.
Før Byrådet og de politiske udvalg m.v. træffer beslutninger, skal
Ældrerådet høres og således gives mulighed for at udtale sig om alle
forhold, der vedrører ældre.
Det er Ældrerådets opgave at varetage de ældres interesser over for
kommunen i spørgsmål, tilbud og beslutninger, som kan have betydning for kommunens borgere på 60 år og derover. Ældrerådet arbejder
for alle over 60 år, både dem der har behov for hjælp, og dem der kan
klare sig selv. F.eks. er Ældrerådet på banen i forbindelse med byggeri
af plejeboliger, fastsættelse af serviceniveauet gennem kvalitetsstandarder inden for ældreområdet, træning og genoptræning, trafik, kost,
aktiviteter, frivilligt arbejde og kommunale budgetter.
Ældrerådet fungerer som kontaktorgan mellem borgere og Byrådet,
og medvirker til at øge indflydelsen og medansvaret for kommunens
ældre.
Ældrerådet arbejder for, at du som ældre i Slagelse Kommune kan leve
et trygt og aktivt liv. Vi har fokus på den forebyggende indsats, og vi har
fokus på de vilkår, der gælder for svage ældre.
Ældrerådet er repræsenteret i de bruger- og pårørenderåd, der er i alle
kommunens pleje- og aktivitetscentre.
Ældrerådet er med til at udforme kommunens politikker på ældreområdet og på sundhedsområdet.

Ældrerådet tager emner op til debat. F.eks. arrangerer Ældrerådet
offentlige temamøder, hvor ældres ønsker og vilkår er i centrum. På
møderne gives der information om vigtige emner, og deltagerne kan
stille spørgsmål, som vi kan viderebringe til Byrådet.
Ældrerådet er talerør for alle ældre.
Ældrerådet behandler ikke personsager, men vi vil gerne høre om sager
og forslag af generel karakter, som kan være med til at gøre en forskel
for ældre i Slagelse Kommune.

Ældrerådet er valgt for en 4-årig periode: 2022-2025.
Der er ældrerådsvalg igen i 4. kvartal i 2025.
Alle, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år har
valgret, og er valgbare til ældrerådet.
Se mere på hjemmesiden: aeldreraadet.slagelse.dk

FAKTA OM ÆLDRERÅDET
Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle
organisationer.
Ældrerådet skal f.eks. høres om:
• Standarder for kvalitet og service på ældreområdet
• Politikker og handleplaner
• De årlige budgetter
• Byggeri af boliger til ældre
• Trafik og boligforhold
• Sundhed og miljø
• Kultur
• Ældrerådet behandler ikke personsager
• Ældrerådet har tavshedspligt om kommunens interne sager
• Ældrerådet vælges for en periode på 4 år

Medlemmer 2022 - 2025
Formand

Næstformand

Tonny Korndrup

Mogens Nellemann

Abdel Sabri

Alf Søhus

Annette Jørgensen

Berit Schau

Birgit Jørgensen

Henning Petersen

Ingelise Holm

Johnny Gregersen

Leif Scharling

Niels Bo Jørgensen

Per Madsen

Solveig B. Møller

Sonja B. Petersson

Tlf. 2782 3025
tonnykorndrup@me.com

Tlf. 2191 4463
albig@dlgpost.dk

Tlf. 5049 7898
bibning@stofanet.dk

Tlf. 5194 1669
johnny.gregersen@stofanet.dk

Tlf. 4032 5816
phm4200@gmail.com

Tlf. 2334 4996
m.nellemann@mail.dk

Tlf. 2682 0927
Jorgensenannette46@gmail.com

Tlf. 2145 4422
henning@petersen.mail.dk

Tlf. 5137 8047
f.l.scharling@gmail.com

Tlf. 2287 7305
wanda@stofanet.dk

Tlf. 4059 7399
abdel_illah_sabri@hotmail.com

Tlf. 2320 4401
bs.schau@gmail.com

Tlf. 2339 1199
ingeliseholm51@gmail.com

Tlf. 4036 1072
nj@boesgaard.dk

Tlf. 2348 6407
sbsp@godmail.dk

