
Ældrerådsvalg 
i Aarhus Kommune 

10. – 31. oktober 2017 
 
 

Anmeldelse af kandidatur 
til Ældrerådsvalg 

 
 
Undertegnede bekræfter hermed, at jeg ønsker at opstille som kandidat til 
Ældrerådsvalget: 
 
 Navn: …………………………………………………………………………. 
 
 Adresse: …………………………………………………………………………. 
 
 Cpr.nr.: …………………………………………………………………………. 
 
 Tlf.nr.: …………………………………………………………………………. 
  
 E-mail adr.: ……………………………………………………………………….    
 
 
Jeg er indforstået med, at jeg skal udarbejde en kort begrundelse for mit 
ønske om at opstille som kandidat til Ældrerådsvalget. Materialet skal bruges i 
valgmateriale (bladet VITAL, hjemmeside m.m.) og må maximalt indeholde 
500 anslag. Overholdes de 500 anslag ikke ser redaktionen sig nødsaget til at 
forkorte teksten. Begrundelsen indsendes pr. mail til cras@aarhus.dk senest d. 
21. august 2017 eller vedlægges denne kandidatliste. 
 
Jeg er indforstået med, at der tages et foto til valgavis m.m. Fotograferingen 
foregår på Aarhus Rådhus, vær. 391, torsdag den 24. august 2017, mellem kl. 
10.00 og 13.00.  
 
 
 Aarhus, den  ……………………………………………………….. 
 
   ………………………………………………………… 
                 Underskrift 
 
 
Anmeldelsen mv. skal være os i hænde senest torsdag den 21. august 
2017.  

  

mailto:cras@aarhus.dk


Sendes eller afleveres til Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, 
Rådhuset, 8100 Aarhus C, Att.: Fuldmægtig Claus Rasmussen (vær. 
463) 

 
Vejledning 

 
 
Ældrerådet i Aarhus Kommune består af 15 medlemmer og 15 suppleanter. 
Kandidaterne opstiller i et samlet valg for hele Aarhus Kommune. Alle 
kandidater opstilles på en fælles kandidatliste i alfabetisk rækkefølge efter 
fornavn. De 15 kandidater, der ved valget har fået det højeste antal stemmer, 
er valgt til Ældrerådet. De efterfølgende 15 kandidater er valgt som 
suppleanter. 
 
Personer, der har fast bopæl i kommunen og som er fyldt 60 år senest på 
sidste valgdag den 31. oktober 2017, er valgbare til Ældrerådet. Det er 
folkeregistertilmeldingen, der er afgørende for bopælen. 
 
Medlemmer til Ældrerådet vælges ved direkte valg. Der kan ikke anvendes 
listeopstilling eller indgås valgforbund i forbindelse med valget. 
 
 
Stillerlisten: 
 
For at en kandidat kan godkendes som opstillet til Ældrerådsvalget, skal 
kandidaten anbefales af mindst 10 og højst 20 stillere, der er bosiddende i 
Aarhus Kommune og som er stemmeberettiget og valgbare (det vil sige fyldt 
60 år den 31. oktober 2017). Den enkelte stiller skal oplyse fødselsdato, fulde 
navn, adresse og underskrift for at blive godkendt. 
 
 
 
 
 


