
Du er velkommen til at kontakte 
os med spørgsmål og forslag af 
betydning for ældres forhold.

Næstformand
Torben Andersen
Egehusvej 8
9520 Skørping
61 50 15 19
tvandersen345@hotmail.com

Niels Ove Mikkelsen
Skovmosevej 49
Rørbæk
9500 Hobro
98 55 79 96/21 48 75 65
no.mikkelsen@live.dk

Ulla Haugaard Paulsen
Mastruplundvej 22
9530 Støvring
31 95 38 90
rauf@mail.tele.dk

Kirsten Merete Jørgensen
Alstrupparken 4, 2. th.
9530 Støvring
25 71 25 61
kirstenogjoergen@gmail.com

Kasserer
Anna-Marie Kaufmann 
Nielsen
Sportsvænget 10
9541 Suldrup
29 89 84 52
amkauf@gmail.com

Henrik Christensen
Grønnegade 8
9574 Bælum
61 18 93 73
hc221052@gmail.com

Henny Fogde Larsen
Bælumvej 24
9575 Terndrup
40 52 54 15
fogde@larsen.mail.dk

Poul Larsen
Jernbanegade 42
9610 Nørager
21 42 62 53
poul-l@post9.tele.dk

Formand
Jette Ulstrup Nielsen
Sætervej 1
9520 Skørping
22 34 34 45
ulstrup@email.dk

Ældrerådet 2018-2021
Vi varetager de ældres interesser og arbejder for et trygt og aktivt 
seniorliv for kommunens borgere. Vi holder os tæt orienteret om de 
ældres levevilkår, ønsker og behov.

Hvem er vi

Center Pleje og Omsorg
Hobrovej 110 | 9530 Støvring
    99 88 99 88       raadhus@rebild.dk
    rebild.dk       facebook.dk/rebildkommune       
📞 ✉  











	

	

		

		

		
Alle kommuner skal ifølge lovgivningen have et ældreråd. Vores vigtig-
ste opgave er at varetage de ældre borgeres interesser.

Hver måned mødes vi og drøfter forhold, der er politisk aktuelle og be-
rører hverdagen for kommunens seniorer, for eksempel:

		Kvalitetsstandarder

		De årlige budgetter

		Demenspolitik

		Boligforhold

		Aktiviteter

		Mad og måltidspolitik

		Trafikforhold og tilgængelighed

		Tilsynsrapporter fra ældrecentrene

Det er politikerne, der træffer de endelige beslutninger på ældreområdet. 
Vi har altså ikke beslutningskompetence, men bliver hørt i alle spørgsmål, 
der har med ældre at gøre. På den måde har vi indflydelse på – og er med 
til at kvalificere – de politiske beslutninger.

Ældrerådet

Er valgt af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år

Er bindeled mellem kommunen og ældre borgere

Er med til at udforme kommunens politikker, der berører de   
ældre

Skal høres om alle forslag der handler om ældre, inden der       
 træffes afgørelse

Samarbejder tæt med både det administrative og det politiske   
system

Er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer

Behandler ikke sager vedrørende enkeltpersoner, men kan 
henvise videre

Har tavshedspligt.


