
VEJEN

Ældrerådet er på plads
ude i de respcktive distrikter
eller på rådhuset i mandags
eller afgive en brevstemme,
som skullevære kommunen i
hænde i fredags.

Det nye ældreråd
der sit virke den 1.

Den høieste stemmeprocent ved valget til ældrerå-
det blev opnået i Gesten, hvor 37 procent af de
stemmeberettigede satte deres kryds. Her er kandi-
daternes stemmeta!.

AFIØRGENSCHUUZ

VEJEN: 18 kandidater var der at vælge mellem ved valget til

ældrerådet i Vejen Kommune. Godt hver ferde af de stemme-
berettigede deltog i valget. Stemmeprocenten blev på 28,8 pro-
cent. Den største valgdeltagelse var der i Gesten, hvor 37 pro-
cent afgang deres stemme, mens den mindste stemmeprocent
var i Bække, hvor 25,7 procent satte deres kryds.

Afstemningsresultatet for de fem distrikter blev således:
Vejen/Læborg (afstemningssted Kærdalen): Louis Tim-

mermann, 401 stemmer. Arne Jessen, 334. Christian Jeppesen,
{98. InEelise Paulin, 174. Erik Lund,98. Marie Madsen, 90.
Kirsten Sørensen, 85. Stemmeprocent 25,9.

Askov-Malt (afstemningssted plejehjemmet Birkely: Poul
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Seks af de nuværende
syv medlemmer iældre-
rådet iVejen Kommune
fortsætter. Kun iBække
sker der en udskiftning.
Ældrerådet trækker i ar-
bejdstøjet samtidig med
årsskiftet.

AFTØRGEN SCHULTZ

VEJEN: Det nye ældreråd i
Vejen Kommune kommer i
vid udstrækning til at ligne
det nuværende råd.

I går blev der sat punktum
for optællingen efter valget i
mandags, og resultatet af val-

get blev, at seks af de nuvæ
rende syv medlemmer i,281-
drerådet opnåede genvalg til
rådet. Kun Poul Nielsen,
Bække, er blevet afløst i rå-
det, efter at han ikke ønskede
at genopstille.

De blev valgt
Valgetforegik i fem distrikter.
Fra Vejen/I^æborg-området
skulle de vælges tre medlem-
mer, mens der fra Askov-
Malt, Gesten, Andst samt
BækkeÆeerst/Thorsted
skulle vælges et enkelt med-
lem til rådet.

Nyvalgt til ældrerådet blev
Jørgen laurbjerg, som nyt
medlem fra BækkeÆeerst/
Thorsted. Suppleant fra dette

område er Karen Nielsen.
De øvrige valgte blev føl-

gendg:
Vejin/t^æborg: tnuis Tim-

mermann, Arne Jessen og
Christian Jeppesen. Supple-
anterer Inge Lise Paulin, Erik
Lund og Marie Madsen.

Askov-Mah Poul Erik Han-
sen. Suppleant er Kristian
lang Jensen.

Andst: Kaj Reumert Jørgen-
sen. Suppleant erJørn Rose.

Gesten: Karl Erik Olsen.
Suppleant er Anna K.H. Eng-
vang Hansen.

lngen kvinder
Det nye ældreråd skal sidde i
en treårig periode. Det nuvæ.
rende ældreråd har siddet i to

år, men efter en evaluering
har politikerne besluttet, at
perioden skal forlænges med
et enkelt ar.

Valget betød i øvrigt, at der
heller ikke denne gang er ble-
vet plads til en kvinde i ældre-
rådet. Kun på et par af supple-
antposterne er spindesiden
repraesenteret.

Poul Verner Nielsen fra Ve-
jen Kommunes Helseafde-
ling oplyser, at 3758 borgere
var stemmeberettiget. Æle
over 60 år samtførtidspensio-
nister havde fået udsendt
valgkort samt kandidatliste.

Konstituering
De stemmeberettigede kun-
ne enten sætte deres kryds

2001, og Vejen Kommune vil
nu om kort tid indkalde rå-
dets medlemmer til det kon-
stituerende møde, hvor de
forskellige poster skal forde-
les.begyn-

januar

Fa«ta

Ældrerådet i Vejen Kommune er det overordnede ældrepoliti-
ske forum. Rådet skalvære med til at skabe de bedste vilkår for
ældrebefolkningen i kommunen og skal desuden medvirke til
at øge medindflydelsen og medansvaret for kommtrnens æ1-

dre borgere.
Ældrerådet har mulighed for at rådgive byrådet i ældrepoli-

tiske spørgsmål og fungerer samt kontaktorgan mellem bor-
gere og byråd ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepoli-
tik.

Sådan blev der stemt til ældrerådet i kommunen
Erik Hansen, 91 stemmer. Kristian l-ang Jensen, 10. Stemme-
procent 28,6.

Andst (afstemningssted Linie 5): Kaj Jørgensen, 45 stem-
mer. Jørn Rose, 15. Else Jensen, 6. Aage Pedersen, 4. Stemme-
procent 26,9.

Gesten (afstemningssted Center Bøgely): IGrl Erik Olsen,
91 stemmer. Anna Engvang Hansen, 20. Stemmeprocent. 37,0.

BækkeÆeerst/Thorsted (afstemningssted Lindecentret):
Jørgen laurbjerg, 70 stemmer. Karen Nielsen, 55. Inga Mad-
sen, 9. Stemmeprocent. 25,7.


