
DemensNetværk Rudersdal 

Generalforsamling, den 13. marts 2019 kl. 13.30 - 15. 

Årsberetning 2018 

 

 
Historik : 

DemensNetværk Rudersdal har nu gennem 4 år været en selvstændig forening med tilknytning til 

Alzheimerforeningen. Forud er gået 3 årig projektperiode Frivilligcenterets regi`. 

Foreningen formand er Inge Sørensen. Næstformand Lotte Blumenthal stillede sig til rådighed ved 

generalforsamlingen i 2018. Foreningens i alt 10 frivillige demensvenner sikrer, at aktiviteter i 

hverdagen kan gennemføres til glæde for foreningens brugere blandt borgere med demens / 

hukommelsesproblemer, deres familie og nære pårørende. 

De frivillige demensvenner har udover at gennemføre foreningens aktiviteter tilllige følgende andre 

funktioner: 

Dermensven Lise Rechter er ansvarlig for renskrivning og kopiering  af nye foldere 2 gange om 

året, samt a`jourføring af Alzheimerforeningens aktivitetskalender. 

Demensven Anette Toxværd har i slutningen af 2018 afløst Birgit Beck som kasserer og ansvarlig 

for borføring. Vil være formanden behjælpelig med fondsansøgningen og ansøgning/ 

afrapportereing om økonomiske midler pgf. 18 i Rudersdal Kommune. Demensven Kirsten Borg er 

foreningens revisor. Demensven Curt Corneliussen har afløst demensven Tina Simpson. Curt 

Corneliussen a`jourfører foreningens hjemmeside, opdaterer med billeder fra aktiviteterne i 2018. 

Foreningens formand udarbejder med inspiration fra foreningens brugere og frivillige indhold til 

nye foldere 2 gange om året, distribuerer til brugere, demenskoordinator, demensvejledere i 

Rudersdal Kommune, alle praktiserende læger, bibliotekerne, sognegårde og kirker samt 

helsekostbutikker. 

Formanden udarbejder ligeledes foreningens materiale til SeniorNyt 3 gange årligt udfra foreningen 

2 faste foldere forår og efterår. 

 

Aktiviteter : 

Foreningen har i foråret 2018 afholdt 9 cafeer med ialt 164 deltagere ( 2017 / 9 cafeer med ialt 155 

deltagere) 

Temaerne har været : Nytårskur med Pilekoret, musik med Jørgen Rassing, Fastelavn er mit navn..., 

Nivaagaard/ J.L. Jensens blomstermalerier oplæg v/ Jette Gretz samt frokost, historiske steder på 

Fyn / Sjælland v/ Jørgen Taagholt, film/ foredraf om Mercy Ships Denmark, film/ foredrag om 

Cuba v/ Jesper Borch og Jørgen Naver, foredrag om Værgemål og fremtidsfuldmagter ifm demens 

v/ advokat Lene stener, udflugt til Hundested Havn og havnemiljø.  

 

I efteråret 2018 er afholdt 5 cafeer med ialt 78 deltagere ( 2018 /  6 cafeer med 113 deltagere ). 1 

cafe`måtte aflyses gundet sygdom 

Temaerne har været : Naturkræfter på Grønland v/ Jørgen Taagholt, udflugt til Roskilde 

Vikingeskibsmuseeum med rundvisning og frokost i Pibers Hus, temaet Her er mit liv...., malerier 

fra Naturen ved Lisbeth Svenningsen og årsafslutning med koret Bakk`hus Con Amore samt frokost 

 

For 2018 har den gennemsnitlige deltagerantalværet 17  ( 2017 / 18 ) 

 

Andre aktiviteter:  



Demensvenner har repræsenteret foreningen ved møder for foreninger i Frivilligcenteret Rudersdal 

samt 3 koordinerende møder blandt frivillige i foreningen. 

 

 

Økonomiske ressourcer :  

Økonomisk har cafeerne kunnet gennemføres med brugerbetaling, midler fra Paula og Axel Nissens 

Fond,  pgf. 18 midler Rudersdal Kommune 2018,  Meny i Nærum, Danske Bank Fonden. 
Forelæggelse af regnskab for 2018 og forslag til budget 2019 flg. som selvstændigt punkt. v/ 

kasserer Anette Toxværd 

 
Praktisk og sociale ressourcer / frivillige demensvenner 

Foreningens aktiviteter har kun kunnet gennemføres takket være såvel praktisk som social støtte fra 

frivillige demensvenner og mulighed for at anvende Frivilligcenterets lokaler og servicefasiliteter. 

De frivillige demensvenner har ved alle cafeer deltaget med 2-5 personer såvel ved interne som 

eksterne cafeer. Dette samarbejde er en nødvendighed for gennemførelsen af aktiviteterne. 

Frivillig demensven har ligeledes været behjælpelig i.f.m. økonomi, borføring, udarbejdelse af 

budget samt fondsansøgninger. 

Frivillig demensvenner har endvidere været behjælpelig i.f.m udarbjedelse af nye foldere, 

opdatering af hjemmeside samt a`jourføring af aktivitetskalender på Alzheimerforeningens 

hjemmeside. 

 

Mødeaktiviteter m.m. 

Foreningsmøder i Frivilligcenteret: 5 gange 

Møde blandt frivillige demensvenner: 3 gange. 

Demenscafe´på Nærum Bibliotek, ringe fremmøde og dårlig/ ingen annoncering fra bibliotekerne. 

Deltagelse i rekrutternig af nye frivillige i Frivilligcenter Rudersdal 

 

Pårørendegruppe og Gå- gruppe : 

Grupperne er fortsat et tilbud, men har i 2018 ikke været aktive. Der har været henvendelse om 

besøgsvennner på plejecentre, her har vi henvist til Ældresagen. Ligeledes om besøgsven i private 

hjem, har opfordret til, at vi kom på hjemmebesøg samt orienteret om eksisterende muligheder i 

Rudersdal kommune. Efterfølgende ikke fulgt op fra borgerens/ hjemmeplejens side. 

 

Fremtid 2019 : 

For foråret 2018 er planlagt 9 cafeer med start 16/1 2019 og afslutning 22/5 2019. I efteråret 

forventes gennemført 6 cafeer i perioden 11/9 til 20/11 2019 

En del af temaerne i cafeerne bliver aftaler indgået på Frivilligbørsen i november 2017, til 

efterfølgende afvikling. 

 

Der er modtaget positiv afgørelse på ansøgning af pgf. 18  midler Rudersdal Kommune til 2019. 

 

Foreningens formand er fra 2019 med i arbejdsgruppe under Seniorrådet i Rudersdal omk. "Demens 

og pårørende". Via denne gruppe med i arbejdsgruppe om Demensstrategi i Rudersdal Kommune. 

 

Der arbejdes med en temaeftermiddag i samarbejde med Bibliotekerne i Rudersdal kommune. 

Påtænkes afviklet i uge 38 ifm International Alzheimerdag. Arbejdstemaet er bogen " Momse med 

demens" og oplæg af de 2 forfattere journalisterne Dorthe Boss Kyhn og datteren Ida Hinchely 

Kyhn. Nærmere besked flg. 



Ansøgning om penge ???? 

 

 

Tak: Tusind tak for jeres interesse og deltagelse i foreningens aktiviteter samt meget stor tak 

til frivillige demensvenner for deres store arbejde og trofasthed i 2018. 

Det giver lyst og enirgi til at tage et nyt år 2019 i brug 

 

 

10. marrts 2019 

 

 Inge Sørensen, formand for foreningen DemensNetværk Rudersdal 

 

 

 

 

 


