
 DemensNetværk Rudersdal 

Generalforsamling, 16.marts 2022 kl. 13.30 - 14.30. 

Årsberetning 2021. 

 

 
Historik : 

DemensNetværk Rudersdal har nu gennem 10 år været en selvstændig forening med tilknytning til 

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

Foreningens formand er Inge Sørensen. Næstformand er Bodil Sørensen som stillede sig til 

rådighed ved generalforsamlingen i 2019. Bodil har mange års erfaring på demensområdet i vores 

fælles kommune. Foreningens i alt 9 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 tillige 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 er kasserer og ansvarlig for borføring, er formanden behjælpelig med 

fondsansøgningen og ansøgning/ afrapportereing om økonomiske midler pgf. 18 i Rudersdal 

Kommune. Demensven Kirsten Borg er foreningens revisor. Demensven Hans Pedersen a`jourfører 

foreningens hjemmeside, opdaterer med billeder fra aktiviteterne gennem året. 

Foreningens formand udarbejder med inspiration fra foreningens brugere og frivillige 

demensvenner 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 og hospitaler med demensudredning. 

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

2 faste foldere forår og efterår. 

 

Aktiviteter  i 2021. 

Forårets aktiviteter blev annuleret grundet Covid restriktionerne. 

Efterårets aktiviteter gennemførte vi trods mange afbud, nok fordi vi alle var påvirket af den 

sygdom som truede os alle. 

Men vi havde flg. oplevelser sammen : 

Oplevelse af Costa Rica med Lotte Blumenthal og Curt Corneliussen. Musik og sang med Birgitte 

Jacobsen. Løvfaldstur til Andelslandsbyen. Lystige tandlægefortællinger med Preben Olesen. 

Fortællinger om Ib Spang Olesen v/ kunsthistoriker Jette Gerts samt besøg på Nivågård med 

frokost. Hvem er du ? Hvem er jeg ? vi lærer hinanden lidt bedre at kende. Årsafslutning 2021 med 

musik, sang og frokost. 

 

Andre aktiviteter:  

Frivillige demensvenner har repræsenteret foreningen ved møder for foreninger i Frivilligcenteret 

Rudersdal relevante møder i Rudersdal Kommune og Seniorrådet i Rudersdal Kommune. 

 

Økonomiske ressourcer :  

Økonomisk har cafeerne kunnet gennemføres med brugerbetaling. Midler fra Paula og Axel Nissens 

Fond, Meny i Nærum samt privat donation på 100.000 privat person er modtaget i 2021. Derfor er 

der ikke søgt pgf 18 midler i Rudersdal Kommune. 



Fremlæggelse af regnskab for 2021 og forslag til budget 2022 flg. som selvstændigt punkt. v/ 

revisor Kirsten Borg 

 
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. 

 

Pårørendegruppe og Gå- gruppe : 

Grupperne er fortsat et tilbud, men har i 2021 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. 

Frivilligcenteret i Rudersdal kan ligeledes forespørges om besøgsven. 

 

Andet:  

Foreningens formand og næstformand er fra 2020 med i arbejdsgruppe under Seniorrådet i 

Rudersdal omk. "Demens og pårørende". Via denne gruppe med i arbejdsgruppe om 

Demensstrategi i Rudersdal Kommune. Vi er desuden med i arbejdsgruppe i Ældresagen omk. 

Demenslogo. 

Næstformand i DemensNetværk Bodil Sørensen blev i 2021 medlem af Rudersdal Seniorråd. 

 

 

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 2021. 

Det giver lyst og enirgi til at tage et nyt år 2022 i brug 

 

 

23. januar 2022 / opdateret 15/3 2022 

 

 Inge Sørensen, formand for foreningen DemensNetværk Rudersdal 

 

 

 

 

 


