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Orientering om Seniorrådsvalg 2013 og konstituering af nyt Seniorråd 2014-2017
Resultat af valg til Seniorråd den 19.11.2013
Høje-Taastrup Kommune og det nuværende Seniorråd har den 19.11.2013 afholdt valg til et
nyt Seniorråd. Valgperiode løber fra den 01.01.2014 til 31.12.2017.
Valget blev afholdt som et fremmødevalg.
Valget fandt sted samme dag som kommunal- og regionalvalget og på de samme 13
valgsteder, men i øvrigt adskilt fra kommunal- og regionsvalget.
Ved valg til Seniorråd kunne alle borgere på 60+ år bosat i Høje-Taastrup Kommune afgive
deres stemme på en af de i alt 14 kandidater.
Borgerne bosat på plejecentrene samt hjemmeboende borgere, der ikke havde mulighed for
at møde på stemmestederne den 19. november, fik mulighed for at stemme ved hjælp af
udkørende medlemmer af Seniorrådet.
I alt 7.203 borgere ud af 10.775 stemmeberettigede borgere på 60+ år har stemt til
Seniorrådsvalget. Det svarer til en stemmeprocent på 66,85%. Ved valget i 2009 var
stemmeprocenten på 56,15 % og i 2005 på 42 %.
Konstituering af Seniorråd 2014-2017
Seniorrådet består af 9 medlemmer plus et antal suppleanter. De 9 kandidater, der opnåede
flest stemmer ved valget, har den 03.12.2013 konstitueret sig som nyt Seniorråd fra
01.01.2014 til 31.12.2017. De resterende 5 kandidater er suppleanter til rådet og vil blive
indkaldt såfremt valgte medlemmer udtræder af rådet.
Ved konstitueringen blev Børge Mogensen valgt til formand for Seniorrådet og Inge Jacobsen
blev valg til næstformand.
Nedenstående oversigt viser kandidaterne opstillet efter antal personlige stemmer.
Medlemmer:
• Hans Behrendt (1.186)
• Kirsten Dahlmann-Hansen (838)
• Lisbeth Fæster (726)
• Børge Mogensen (710)
• Leif Bentsen (576)
• Inge Jacobsen (508)
• Inge Lundbye (396)
• Jørgen Enøe (371)
• Kjeld Espersen (360)
Suppleanter:
• Tage Sørensen (328)
• Lise Gustavsen (322)
• Susanne Tracy (215)
• Flemming Djurnø (205)
• Nikolaj Thovtrup (60)

Ved konstitueringen har der nye Seniorråd nedsat en række udvalg med følgende fordeling:
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Forretnings- og økonomiudvalg: Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Leif Bentsen,
Hans Behrendt
Social- sundhed og forebyggelsesudvalg lægges sammen med Plejecenterog hjemmehjælpsudvalg (der findes en nyt navn ved første møde): Inge Lundbye,
Kirsten Dahlmann-Hansen, Hans Behrendt, Inge Jacobsen
Kommunikationsudvalg (der varetager information, hjemmeside og redaktion for
SeniorNYT) Leif Bentsen, Lisbeth Fæster, Kjeld Espersen
Teknik- og miljøudvalg (der varetager områderne ydre miljø, trafik, infrastruktur
mv.) Kjeld Espersen, Jørgen Enøe

Desuden blev der udpeget medlemmer til en række råd og følgegrupper:

•
•
•
•

Kostråd: Inge Jacobsen, Lisbeth Fæster, Leif Bentsen
Kontaktgruppe for frivillige: Inge Lundbye
Følgegruppe for teknologi i ældreplejen: Lisbeth Fæster, Inge Jacobsen
Ad hoc. HTK skovtur, julefest, FN-dag m.m.: Kjeld Espersen

•

Bruger- og pårørenderåd:
o Plejecenter Baldersbo: Inge Lundbye
o Henriksdal Plejecenter: Hans Behrendt
o Kløverhuset / Birkehøj Plejecenter: Kirsten Dahlmann-Hansen
o Sengeløse Plejecenter: Lisbeth Fæster
o Torstorp Plejecenter: Kjeld Espersen

Udvalgene og rådene konstituerer sig selv ved første møde.
Den nærmere fordeling af stemmer på de enkelte kandidater kan ses i valgbogen.
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