
Demensfællesskabet Fyn juni 2022 
 
 

Deltagerstyret råd 

 

Navn og hjemsted: 

 
Demensfællesskabet Fyn 

Alzheimerforeningen 

Skibhusvej 52 B2 5000 Odense C 

 

§ 1 Formål 

 
Centerets vision er: 

• at alle berørt af demens får den rette hjælp og støtte til mestring af et meningsfuldt 

og aktivt liv med demens,  

 

• at skabe ligeværdige og anerkendende fællesskaber for familier berørt af 
demenssygdom med deltagerstyrede og ikke-visiterede aktiviteter for hele familien. 

 

 

Rådets formål er: 
 

• at visionen for Demensfællesskabet Fyn fastholdes og udleves i dagligdagen, og at 

de aktiviteter og arrangementer der foregår stemmer overens med disse. 

• at tage medansvar for at kulturen i Demensfællesskabet er anerkendende og trygt 

for både frivillige og deltagere. 

• at medvirke til udbredelse af kendskabet til Demensfællesskabet i civilsamfundet, 

og at sprede viden om centerets aktiviteter. 
 

 

§ 2 Opgaver 
 

Rådets opgaver består af flg.: 

 
• Medvirke til at udforme tilbud,  

• Medvirke ved afvikling af aktiviteter og arrangementer,  

• Medvirke til at kulturen i Demensfællesskabet er givende og tryg for den enkelte 

deltager,  

• Generelt være inspirator for det ansatte personale 

• Medvirke til at sprede viden om Demensfællesskabet – deltage i vidensformidling – 

deltage i samarbejdet med civilsamfundet 
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§ 3 Sammensætning 
 

• 2 frivillige 

• 2 deltager  

• 2 pårørende 

• daglig leder  

• øvrig medarbejder  

 

§ 4 Valgbarhed og valgregler 
 
Alle deltagere og frivillige i Demensfællesskabet har stemmeret og er valgbare til rådet. 

 

§ 5 Valg 
 

• Der afholdes valg 1 gang årligt i september måned gældende fra 1. oktober og 1 år 

frem 

• Alle er på valg hvert år. 
 

§ 6 Konstituering 
 

Rådet konstituerer sig med formand og daglig leder/frivilligkoordinator er sekretær 
 

§ 7 Mødevirksomhed m.v. 
 

• Der indkaldes til møde hver 2. måned.  

• Møder afholdes i DFF´s lokaler på Skibhusvej. 

• Rådet inviterer til dialogmøder 2 x årligt for alle deltagere i Demensfællesskabet 

Fyn, samt  3-4 årlige Frivilligdage. 

       Møderne bruges til inddragelse i arbejdet i Demensfællesskabet Fyn 
 

 


