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Regionsældrerådet i Midtjylland er talerør for alle 60+ borgere i de 19 kommuner i Region Midtjylland 
Anker Andersen, Hedensted, telefon: 75 68 5061 eller 31 90 1246 og e-mail: karenanker@jafnet.dk  
Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus, telefon: 21 91 7688 og e-mail: caks@petersminde.dk  
K. B. Nielsen, Ringkøbing-Skjern, telefon: 97 32 3587 eller 23 30 9587 og e-mail: kbkblene@mail.dk 
Per Mouritsen, Skive, telefon: 97 57 2144 eller 22 30 8637 og e-mail: per.mouritsen@privat.dk  
Rita Stokholm Vinding, telefon: 61 26 7352 eller 86 37 2272 og e-mail: rita.vinding@gmail.com  

 

§ 1  
De 38 formænd og næstformænd i Ældre- og Seniorrådene i Region Midtjylland udgør 
Regionsældrerådet.  
 
Det mødes kvartalsvis – eller efter behov og ønsker – for at drøfte og følge udviklingen på ældreområdet 
i regionen, specielt med hensyn til hospitaler, ældres sundhed og omsorg, trafik samt den på området 
gældende lovgivning. 
 
§ 2 
Der nedsættes et Forretningsudvalg (FU) bestående af en repræsentant fra hver af de følgende 
kommunegrupper:  

1. Lemvig, Struer, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern. 
2. Skive, Viborg, Silkeborg og Ikast-Brande. 
3. Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. 
4. Aarhus 
5. Skanderborg, Samsø, Horsens, Odder og Hedensted. 

Hver kommunegruppe udpeger en repræsentant og en stedfortræder til FU.  
Udpegningen gælder for en periode svarende til de kommunale valg. 
 

• FU konstituerer sig selv. 
• FU forestår kontakten til regionsrådet samt øvrige relevante parter. 
• FU har ansvaret for at udarbejde høringssvar, som efterfølgende udsendes til medlemmerne. 
• FU kan nedsætte udvalg eller ad hoc grupper, i hvilke FU udpeger medlemmerne. 

 
Ældre- og Seniorrådene, der har FU-medlemmer, betaler på skift udgiften til FU-møderne. 

§ 3 
Der afholdes Stormøde efter behov. Her kan alle regionens Ældreråds- og Seniorrådsmedlemmer 
deltage. Udgiften til afholdelse af disse møder dækkes af de deltagende Ældre- og Seniorråd. 
På sådanne møder behandles emner af almen interesse på ældreområdet.  
Eksterne relevante indledere m.v. kan indkaldes af FU.   
 
§ 4    
Eventuelt kontingent fra Ældre- og Seniorrådene vedtages af Regionsældrerådet efter indstilling fra FU.  
 
Således vedtaget på regionsældrerådsmødet den 23. april 2018 i Viborg.   
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