Sidste nyt fra Demensfælleskabet Kallerupvej
Maj 2020
Det er en svær tid, vi alle befinder os i, siden Danmark lukkede ned for alle aktiviteter. Bestyrelsen
håber at I alle har det godt, har passet på jer selv og jeres kære. Det ser ud til at Danmark så småt
begynder at ligne sig selv igen, vi må dog afvente, hvad der bliver meldt ud efter 8. juni. Af samme
årsag er der ikke blevet holdt bestyrelsesmøde siden 12. marts 2020, men I skal vide at der fortsat
arbejdets med:
1. At finde nye lokaler og vi afventer tilbagemelding fra Odense Kommune, evt. flytning kan tidligst
finde sted i efteråret 2020.
2. Samarbejdet med landsforeningen øges gradvist. Vi håber på en ny og bæredygtig aftale mellem
Odense Kommune og Landsforeningen.
3. Bestyrelsen har truffet afgørelse om implementering af aktivitetskort med en halvårlig ydelse på
kr. 300,00. Dokumentet kan ses under aktiviteter på hjemmesiden.
4. Bestyrelsen har endvidere truffet beslutning om at få lavet en video film om
Demensfællesskabet Kallerupvej, som skal belyse, hvorfor nye brugere skal vælge os og hvad får
man ud af at komme på Kallerupvej. Den færdige film bliver lagt på hjemmesiden.
5. Vi har jo desværre måttet aflyse planlagte aktiviteter, men der venter mange gode stunder i
efteråret 2020, husk at følge med på Facebook og hjemmesiden.
6. Årsrapporten for 2019 vil kunne læses på hjemmesiden.
7. Vi arbejder stadig på at finde midler, så vi vil kunne købe en ny bus.
Finn Skonberg, som har været næstformand siden starten af Kallerupvej i 2000, har ønsket at
fratræde opgaven, dette skulle have været offentliggjort på det aflyste årsmøde. Vi siger tusind
tak til Finn for hans mangeårige indsats, han vil blive savnet i bestyrelsesarbejdet. Vi har sendt en
hilsen til Finn.
Janne Lykkebo er ansat i flexjob på 12 timer om ugen pr. 1. marts, I kender alle Janne og vi er
glade for at det er lykkedes ved hjælp af Odense Kommune at få denne aftale etableret.
Håber I har nydt de udendørs aktiviteter, som Anja og Janne har været mestrer for her i
nedlukningstiden.
Vi ønsker jer alle en god sommer og glæder os til vi ses igen.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Rask

