
   
 

Referat fra generalforsamling ,  

onsdag den 23.. marts 2022 i 

Alzheimerforeningens lokalforening 

Østsjælland 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 Kurt Sørensen blev valgt som dirigent, og Else Berg blev referent. 

 

2. Formandens beretning: 

 Else præsenterede først bestyrelsen og kontaktpersonerne til de 6 kommuner,   

 som Østsjælland repræsenterer. 

 Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2021. 

 Der har været nedsat aktivitet i 2021 pga corona. 

 Bestyrelsen afholder hvert år et inspirationsarrangement samtidig med den  

 årlige julekomsammen. 

 Greve kommune: Cafe Lyset, som var en selvstændig gruppe, blev nedlagt i 

  

 2021 og overgik til os. Vi fik overført de midler, som Cafe Lyset rådede over  

 og arrangerede en tur til Korsbæk på Bakken for tidligere medlemmer i Cafe 

 Lyset. 

 Cafe Annas Hus lukkede ned, da huset blev solgt. Så fremover hedder det 

 Cafe Olsbækken, og her mødes personer med demens med en ægtefælle den  

 første onsdag i måneden til fællesspisning. 

 Der skal opføres nyt plejehjem i Tune. Else har deltaget i udkast til pleje- 

 hjemmet. 

 Sommerdaghøjskolen var i 2021 aflyst pga corona. 

 Roskilde kommune: Netværkscafeen, hvor vi har haft 2 frivillige til at hjælpe 

 har været lukket under coronaen, men er nu åbnet 2 gange om ugen, men der  

 har ikke været henvendelse til vores frivillige om deres hjælp. 

 Vi arrangerede en tur med Sagafjord den 1. juli med frokost og levende musik. 

 Herudover var der tur til Bodils Landkøkken med musik. Dette arrangement  

 blev delvist financieret af de midler, vi fik ind i forbindelse med Jan Olsens  

 bisættelse. Tak til Sonja Olsen. 

 Solrød kommune: Lokalforeningen, med Greta Larsen i spidsen, tilbyder hjem- 

 meboende med demens at komme i Torsdagscafeen hver torsdag formiddag.  

 Herudover arrangeres der en fællesspisning en gang om måneden for ægtepar i 

  

 Cafe Solrødderne.  

 Vores lokalforening er en aktiv medspiller i Seniornetværket i Solrød og bidra- 

 ger her aktivt med forslag til forbedring af indsatsen indenfor demensområdet. 



   
 Vores nytårsbrunch med rockorkester blev afholdt i Solrød den 18.1.2021. 

 Vores lokalforening fik frivillighedsprisen i Solrød i 2021. Tak til Greta og alle 

 de frivillige, der deltager aktivt i Solrød. 

 Køge kommune: Demensteamet har her afholdt et arrangement for yngre med 

 demens, hvor Steen Kabel deltog samt et julearrangement. Begge arrangemen-

  

 ter blev financieret af vores lokalforening.  

 Stevns kommune: Tirsdagscafeen, hvor Birthe Rasmussen deltog som frivillig

  

 lukkede, da kommunen fik projektmidler til udvikling af demensområdet. Vi

  

 har et fint samarbejde med projektlederen og er behjælpelig med at søge fonds- 

 midler til afholdelse af div. Arrangementer, som vi deltager i bl.a. foredrag med 

 Mette Søndergaard. 

 ØDA – projektet har ikke haft nogen aktivitet, hvor vi har været involveret i. 

 Lejre kommune:  Vi har ikke været direkte aktive i Lejre. Der er kommet nye 

  

 demenskoordinatorer, så vi forventer et godt samarbejde fremadrettet. 

 Økonomi: Henvisning til pkt. 3. Vi har valgt i 2021 ved vore arrangementer at  

 opkræve forskellig egenbetaling afhængig af om man er medlem af Alzheimer-

  

 foreningen eller ej. 

 Antal registrerede medlemmer i lokalforening Østsjælland pr. 31.12.21: 

 Ialt 556.  Fordelt med 115 i Køge, 37 i Stevns, 207 i Roskilde, 99 i Greve, 46 i 

 Lejre og 44 i Solrød. 
 

 Spørgsmål til formandens beretning: 

 Hvordan påvirker vi det politiske system?  

 Mange kommuner er demensvenlige, det er vanskeligt at få øje på? 

 Forslag: Invitere politikere til vores arrangementer, for at synliggøre, hvad  

 vores lokalforening gør. 

 

3. Kasseren fremlægger revideret regnskab for 2021 til godkendelse. 

 Mirza Mølgaard, kasserer, fremlagde flot og overskueligt regnskab. Ingen  

 bemærkninger hertil. Regnskabet enstemnigt godkendt. 

 

4. Orientering om landsforeningens virke ved formand Else Berg : 

 ”Alzheimerforeningen er en patientforening, dvs. en forening, der støtter 

 personer med demens og deres familie, øvrige netværk og fagpersoner. 

 Alzheimerforeningen har hovedkontor i København og daglig leder er direktør 

 Nis Peter Nissen. Alzheimerforeningen er udelukkende financieret gennem 

 fondsmidler, arv m.v. dvs, der er ikke tilskud fra offentlig side. De ansatte er 

 dels sekretærer, folk på demenslinien samt fondraisere og andre, der oftest er 

 ansat på ansøgte puljemidler til specifikke projekter. 



   
 Alzheimerforeningens direktør er meget opmærksom på, at synliggøre 

 Alzheimerforeningen og dens virke med råd, vejledning både til menigmand 

 gennem demenslinien, men også til både lands- og lokalpolitikere. 

 Alzheimerforeningen støtter forskning i demens i håbet om at finde et middel 

 til at helbrede Alzheimers sygdom. 

 Alzheimerforeningen har gennem de seneste år gjort en stor indsats for at 

 styrke udbredelsen af demensvenner og har medvirket til at promovere det nye 

 demenssymbol. 

 Hvert år i september er der Huskeuge og i den forbindelse er der den årlige 

 landsindsamling i hele Danmark. 

 Herudover arrangerer Landsforeningen Unge-camp for børn til yngre med en 

 demenssygdom, højskoleophold på Sjælland og i Jylland, ferieophold for 

 ægtepar på Fyn. Ansøgning hos landsforeningen. 

 Der er i øjeblikket 13 lokalforeninger, 16 demensgrupper og 2 rådgivnings- og 

 aktivitetscentre i Odense og Århus. De fleste lokalforeninger dækker flere 

 kommuner dvs et stort geografisk areal, hvilket gør det vanskeligt at nå ud til 

 de lokale medlemmer. 

 Hvis du er interesseret i at vide mere om Alzheimerforeningen henvises til 

 hjemmesiden og årsrapporten 2021.” 

 

 Debatten omkring Alzheimerforeningens virke gik på samarbejde mellem 

 lokalforening og landsforening, styrkelse af sociale fællesskaber, kontakt til 

 kommunernes ældre/seniorråd. 

 Mange kommuner styrker indsatsen indenfor demensområdet. Ældresagen har 

 fokus på demens, så hvad er lokalforeningernes rolle fremadrettet? Det vil vi 

 lokalt forsøge at arbejde med i 2022. 

 

5. Behandling af fremsatte forslag. Ingen 

 

6. Valg af formand udgik, da formanden først er på valg næste år. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Birthe Rasmussen og Nency Joensen blev genvalgt. 

 Lis Romny var ikke på valg, men da hun er flyttet til Ålborg blev suppleant  

 Tina Greve valgt ind i bestyrelsen. 

 Sonja Olsen, Lisbeth Larsen, Anne Rasmussen blev alle genvalgt som 

 suppleanter. 

 Eva Hultengren blev valgt som ny suppleant. 

 

8. Eventuelt: 

 Formanden takkede Lis Romny for sin store indsats i 19 år i lokalforeningen og 

 overrakte en gavekurv. Lis har været vores fantastiske sekretær i alle årene. Det 

 bliver vanskeligt at finde en afløser til den post.  

 Tak til dirigent Kurt Sørensen for at holde ro og orden. 



   
 Tak til de fremmødte, som ud over bestyrelsen talte 4 medlemmer. 

 

Referent Else Berg Hansen 

Greve, den 23. marts 2022. 


