Mundtlig beretning – generalforsamling 2015.

I har haft mulighed for at læse den skriftlige beretning.
Jeg må rette en fejl – på side 3 skriver jeg, at Alzheimerforeningen
arbejder på at finde 1000 demensvenner – det er 100.000 demensvenner,
de håber at finde.
Beretningen gennemgår hvad bestyrelsen i DKDK har beskæftiget sig
med i det forløbne år:
- de faste bestyrelsesmøder
- møder med regionsrepræsentanterne
- omtale af forskellige arbejdsgrupper, bestyrelsesmedlemmerne har
været med i.
Vi er rigtig glade for, at det for mange er helt naturligt, at DKDK
skal inviteres med.
- omtale af de høringssvar, vi har afgivet.
- arbejdet med Nyhedsbrevene.
Vi er glade for, at det er blevet taget godt imod, at det nu
udsendes elektronisk ( i går sagde èn, at det er dejligt, at man så
”bare” kan printe de artikler ud, man har mest interesse i ).
Vi modtager meget gerne forslag / ønsker til, hvad Nyhedsbrevene
skal omhandle.
Vi har heller ikke helt opgivet at finde et andet navn ……. det kan
være, at vi skal overveje en konkurrence.
- Omtale af Rikkes tur til Japan – som også er omtalt i et tidligere
Nyhedsbrev.

En repræsentant fra DKDK var jo tidligere inviteret med på en
tilsvarende tur, men vi kunne på daværende tidpunkt ikkeopfylde de
krav, der var til deltagerne – bl.a., at hun skulle være under 40 år!
- der er også beskrevet, hvordan vi – sådan set igennem hele året –
arbejder med Årskurset.
På mange bestyrelsesmøder bliver der sagt – i forbindelse med en
eller anden diskussion – ”er det noget vi kan bruge som et indlæg
eller et seminar på Årskurset”? eller ”er det noget vi kan bruge i
Nyhedsbrevet”?
Som jeg tror I alle ved, har bestyrelsen et tæt samarbejde med
medarbejderne på sekretariatet – som I også ser de dage her.
En hjælp vi er MEGET glade for.
Alt i alt vil jeg sige, at vi forsøger at gøre vores indflydelse
gældende, hvor det er muligt.
Vi glæder os over, at der i de mere end 20 år, at DKDK har
eksisteret, er der sket en kæmpe udvikling på demensområdet
– mange ting er blevet bedre, MEN der er stadig meget at kæmpe
for, så i bestyrelsen mener vi, at der fortsat er brug for, at vi
markerer os og arbejder for:
”at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker,
der lider af demenssygdomme”
som vores overordnede formål er.

Den 26. august citerede JP den internationale Alzheimerforening –
Alzheimers Disease International:
”hvert tredje sekund rammes et menneske af en demenssygdom på
verdensplan”.
Jeg ved ikke, hvordan de regner den slags ud, men jeg ved, at der
bliver meget at gøre fremover – også selv om, nogle gør sig til
talsmand for, at stigningen af mennesker, der får en demenssygdom, måske ikke helt bliver så stor, som tidligere antaget.
Det vil jeg lade være den mundtlige beretning – og
generalforsamlingen har nu mulighed for at kommentere og stille
spørgsmål til både den skriftlige og den mundtlige beretning.

