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Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen 

i Region Hovedstaden den 7. september 2017 

 

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Sven-Arne Røpke, Hanna Winthereik, Hanne Andersen, 

Pia Skou, Linda Kragelund og Jørgen Engmark (referent) 

Afbud fra: Grethe Riber, Hanne Calberg og Anni Roikjær 

 

1. Velkomst 

Marianne bød velkommen og glædede sig over, at der netop var kommet brev fra Den Bøhmske Fond 

om en bevilling på 25.000 kr., som foreningen kan bruge til støtte for harpespil på Hospice 

Søndergård. Eva kunne glad meddele, at pengene også var gået ind på foreningens konto. 

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2017 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

a. Forløb af foreningens deltagelse i Gladsaxedagen 

Marianne konstaterede, at foreningen havde alt for lidt og for afsides plads hos "De frivilliges Hus" 

sammen med to andre foreninger. Det blev lidt kompenseret af, at Marianne stillede sig op et andet 

sted ved arrangementets "hovedfærdselsåre".  

Marianne konstaterede desuden, at foreningens to roll-ups trænger til at blive fornyet.  

Marianne og Hanna havde til uddeling et oplag af let revideret, genoptrykt brochure om foreningen. 

De havde flere fornuftige samtaler. 

Og der blev hvervet 3 nye medlemmer!!! 

Hanne Andersen betegnede det som fint, at foreningen nu havde været der.  

Der var enighed om at forsøge at få egen og bedre standplads næste år. Der skal søges før 1. maj, og 

Sven-Arne lovede at give et praj, når han næste forår i anden sammenhæng får opfordring til 

tilmelding. 

 

b. Status på etablering af ERFA-gruppe mellem støtteforeninger øst for Storebælt 

Marianne har besøgt Svanevig Hospice, og en kontaktperson derfra besøger Hospice Søndergård. 

Kontaktpersonen på Svanevig vil lave en oversigt over, hvad de har gjort for at skaffe penge.  

Marianne var i øvrigt netop blevet ringet op af Marius Jensen, der er medlem af Hospiceforum 

Danmarks bestyrelse som kontaktperson for Region Hovedstaden. Han vil forsøge at aarrangere et 

møde mellem os og støtteforeningen for Arresødal Hospice, hvor han er engageret. 

 

c. Status på ansøgning til SKAT om fradragsret for gaver 

Marianne har skrevet til advokat Bent Hejbøl Jensen for at høre, om der er nyt vedr. SKATs 

behandling af ansøgningen om godkendelse, men har endnu ikke fået svar. 
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4. Økonomi 

a. Aktuel status 

Eva oplyste, at der pr. dags dato stod 313.495 kr. på foreningens bankkonto, inklusive de 25.000 kr. 

fra Den Bøhmske Fond. 

En del, der har stået som medlemmer, har ikke betalt kontingent. Det kan skyldes flere årsager, f.eks. 

dødsfald.  

Eva lovede at sende oplysninger om det aktuelle medlemstal til bestyrelsen.  

 

 

5. Nyt fra Hospice Søndergård 

a. Aktiviteter 

Marianne uddelte oversigt over aktiviteter på hospice i september og vil fremover sende 

aktivitetsoversigterne til bestyrelsen. 

 

b. Øvrige nyheder 

Marianne konstaterede, at Hospice Søndergård får to yderligere pladser. De er en del af den samlede, 

landsdækkende pulje på seks nye hospicepladser. De øvrige fire pladser etableres ved hospicer i 

Jylland. Der skal bygges nyt ved Hospice Søndergård, for at de to pladser kan etableres.   

 

c. Ansøgninger om støtte 

1. Frivilligseminar d. 25. oktober 2017  

Støtte til frivilliges deltagelse blev bevilget i juli på grundlag af mail-tilsagn fra bestyrelsens 

medlemmer. Bevillingen gjaldt deltagergebyr for op til 8 frivillige samt transportudgifter - samlet 

udgift op til ca. 5.900 kr.  

Marianne kunne konstatere, at kun 3 er tilmeldt seminaret. Foreningens udgift bliver derfor langt 

mindre. 

2. Dækning af frivilligkoordinators transportudgifter i forbindelse med afholdelse af nationale møder 

for koordinatorer 

Det blev vedtaget at dække disse udgifter. 

3. Julefrokost for frivillige  

Det blev vedtaget at støtte julefrokosten på samme niveau som hidtil. 

4. Forhøjelse af den årlige støtte til harpeterapi 

Hospicechef Lise-Lotte Andersen har bedt om at få støtte til løn til harpenisten i 2½ måneder mere end 

tidligere.  

Det imødekommes i 2017 med bevillingen fra Den Bøhmske Fond, som netop svarer til det ønskede. 

Det blev besluttet, at foreningens støtte i budgettet for 2018 skal holdes på det hidtidige niveau 

(60.000 kr.). Evt. yderligere støtte må baseres på fondsbevillinger eller lignende. 

5. Navneskilte til frivillige 

Der er behov for for nye navneskilte til frivillige på hospice. Det blev besluttet, at foreningen betaler 

dem. 
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6. Status på aktiviteter iht. aktivitetsplan 2017-2018 

Opdatering af pjece (tovholder Jørgen) 

Der blev forud for Gladsaxe-dagen trykt 350 eksemplarer af en let revideret pjece. Der er dog enighed 

om, at der skal laves en ny pjece, når der er en afgørelse fra SKAT om godkendelse til fradragsret.  

 

Rekruttering af nye medlemmer (tovholder Marianne) 

Blev påbegyndt med Gladsaxe-dagen. 

Marianne nævnte, at der måske kan hentes inspiration hos støtteforeningen for Svanevig Hospice, 

f.eks. til at indbyde mennesker til en forårsvandring omkring en sø eller lignende. 

 

Fundraising (tovholder Marianne) 

Hanna har ved søgning i legatbogen på nettet fundet 20 fonde, som det måske kan være relevant at 

søge støtte hos.  

Linda supplerede med Aase og Ejnar Danielsens Fond som en mulighed (www.danielsensfond.dk). 

Hanne A. nævnte, at det kan være en idé at søge støtte til Sansehaven ved hospice hos Nordeafonden. 

 

Fremskaffelse af oplysninger om behovet for flere hospicepladser 

Hanna oplyste, at i forbindelse med en projektbeskrivelse er det blevet oplyst, at i Region H bliver 48 

% af dem, der henvises til hospice, afvist på grund af pladsmangel. 29 % af dem, der bliver henvist til 

hospitalernes palliative afdelinger, bliver ligeledes afvist på grund af pladsmangel. 

 

7. Status på handleplan efter afholdelse af stratefiseminar 

Marianne fremlagde statusoversigt pr. 7. september, der var sendt til bestyrelsens medlemmer den 5. 

september. 

Hanne A lovede jf. planens pkt. 11 at undersøge økonomien i forbindelse med hospicepladser.  

 

8. Øvrige emner/forslag til behandling 

a. Status på oprettelse af link til foreningens hjemmeside på hospice Søndergårds hjemmeside 

Jørgen beklagede, at han endnu ikke havde haft kontakt til OK-Fonden vedr. dette link, men lovede at 

tag sig af det snarest. 

 

9. Eventuelt 

a. Kender du en havenisse? 

Marianne præsenterede en "efterlysning" fra frivilligkoordinatoren på hospice Søndergård, der gerne 

vil have haveinteresserede til at melde sig som "havenisser", der vil være med til at vedligeholde 

hospice Søndeergårds have.  

b. Hvad gør vi i anledning af Helge Hagenbos død? 

Der sendes blomster til Helge Hagenbos enke. Han var foreningens første formand og en af 

drivkræfterne bag etableringen af Hospice Søndergård 

 

10. Datoer for kommende bestyrelsesmøder 
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Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag 30. november kl. 19 på Hospice Søndergaard (datoen fastlagt 

ved bestyrelens møde den 26. april). 

 

a. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i begyndelsen af 2018. 

Tirsdag 27. februar kl. 19: Bestyrelsesmøde på Hospice Søndergård 

Uge 15 eller 16: Generalforsamling i Stengård Kirkes sal. Eva undersøger mere præcise 

datomuligheder. 


