DemensNetværk Rudersdal
Generalforsamling, den 3. februar 2016 kl. 13-14
Årsberetning 2015

Historik :
DemensNetværk Rudersdal blev den 14. januar 2015 dannet som en selvstændig forening med
tilknytning til Alzheimerforeningen. Foreningen konstituerede sig efterfølgende med Inge Sørensen
som formand og Susanne Pedersen som næstformand og med foreningens brugere / personer med
demenssygdom og deres pårørende samt frivillige demensvenner som medlemmer.
Forud var gået en 3 årig projektfase i Frivilligcenterets regi`, økonomoisk støttet af TRYG Fonden
og Ældreområdet / Rudersdal Kommune.
Aktiviteter :
Foreningen har i foråret 2015 afholdt 9 cafeer med ialt 118 deltagere. Gennemsnitlig deltagelse:
13.11
Temaerne har været : Nytårscafe`, rejsefortælling om Cuba, udflugt til Skibsklarergården i
Helsingør, fortælling om blind persons oplevelse af cykeltur til Paris, advokat rådgivning om
værgemål, testamenter m.m., udflugt til Ordrupgårdsamlingen, udflugt til Vedbæk Havn med
fortælling om udvidelsen v/ havnefoged, cafe`i forårets tegn, sommerudflugt til Hammermøllen i
Hellebæk med foredrag af Lokalhistorisk Arkiv.
Èn cafe` i foråret 2015 blev aflyst ( Nærum Kirke) grundet manglende tilmeldinger samt sygdom.
I efteråret 2015 er afholdt 7 cafeer med ialt 96 deltagere. Gennemsnitlig deltagelse: 13,71
Temaerne har været : foredrag om verdens smukkeste sørejse, udflugt til Karen Blixen Museet,
høstfest i samarbejde med Søllerød lokalhistorisk Arkiv og Søllerød Museeum, koncert i Nærum
Kirke / Fangekoret, udflugt til Gl. Holtegård, løvfaldstur til Jægerspris / Jægerspris Slot og cafe`
Danner, årsafslutning med Hans Dal fra De nordiske Spillemænd.
Èn cafe` i efteråret blev aflyst ( Alzheimerdagen ) grundet manglende tilmeldinger.
Til sammenligning blev i efteråret 2014 gennemført 5 cafeer med ialt 45 deltagere. Gennemsnitlig
deltagelse : 9
For 2016 er den foreløbige gennemsnitlige tilmelding : 13,55. Denne forventes væsentligt højere i
takt med, at de enkelte cafeer afholdes. Ved første cafe` den 20/1 var 21 tilmeldt.
Økonomiske ressourcer :
Økonomisk har cafeerne kunnet gennemføres med brugerbetaling, midler fra privat fond i 2014,
midler fra pgf. 18 og tilladelse til at anvende midler fra pgf. 79 fra aflyst Alzheimerdag.
Forelæggelse af regnskab for 2015 og forslag til budget 2016 flg. som selvstændigt punkt.
Praktisk og sociale ressourcer :
Foreningens aktiviteter har kun kunnet gennemføres takket være såvel praktisk som social støtte fra
frivillige demensvenner.
Formand og næstformand har fordelt cafeerne mellem sig og været ansvarlige for den overordnede
planlægning. De frivillige demensvenner har ved alle cafeer deltaget med 1-2 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 demensven har endvidere været behjælpelig i.f.m udarbjedelse af nye foldere, opdatering
af hjemmeside samt a`jourføring af aktivitetskalender på Alzheimerforeningens hjemmeside.
Frivilligcenterets personale har været en stor hjælp og støtte i.f.m. eftablering af vores nye forening.
Det er desuden en stor hjælp, at foreningen kan benytte Frivilligcenterets lokaler og
servicefaciliteter.
Frivillige demensvenner :
Der har blandt de frivillige demensvenner været tilgang og afgang gennem året. En del har været
med fra projektperioden fra 2012.
Jobbet som frivillig i foreningen har været opslået på Jobbørsen for Frivilligt socialt arbejde. Der
kom èn henvendelse, mødte ikke op til efterfølgende samtale
Mødeaktiviteter m.m.
Følgegruppemøder / arbejdsmøder: 14 gange
Arbejdsgruppe i Alzheimerforeningen: 2 gange
Foreningsmøder i Frivilligcenteret: 5 gange
Demenstema med Rudersdal Biblioteker: 1 eftermiddag
Møde med frivillige demensvenner: 3 gange
Undervisning sammen med pårørende på So-Su- Skolen i Gladsaxe: 2 gange a` 2 timer
Vejledning af anden kommune i etablering af ny demensforening: 1 gang
Supervision af studerende i Ældreområdet i Rudersdal kommune: 2 gange
Formøde samt deltagelse i Frivilligbørs 2015: 1 gang
Frivillige demensvenner har desuden deltaget i andre aktiviteter for demente og deres pårørende
bl.a. Demensmiddage i "Restaurent Frydenholm." samt motionshold på Plejecentret Sjælsø
Pårørendegruppe og Gå- gruppe :
Grupperne er fortsat et tilbud, men der har i 2015 ikke været ønske om aktiviteterne.
Fremtid 2016 :
For foråret 2016 er planlagt 9 cafeer med start 20/1 2016 og afslutning 25/5 2016
En del af temaerne i cafeerne er aftaler indgået på Frivilligbørsen i september 2015, hvor foreninger
bytter ydelser, derved elimineres de økonomiske udgifter.
Under planlægning er temaaften i samarbejde med Bibliotekerne i Rudersdal og
Alzheimerforeningen til afvikling i uge 43/44 2016.
Der afventes afgørelse på ansøgning af pgf. 18 midler til 2016.
Der er modtager afslag på ansøgning af pgf. 79 midler til 2016
Der afventes afgørelse på ansøgning om fondsmidler fra Nordea til 2 aktiviteter i 2016.
Der er modtaget 20.000 fra privat fond / Paula og Aksel Nissens legat.

27. januar 2016
Susanne Pedersen og Inge Sørensen

