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Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen 

i Region Hovedstaden den 14. november 2018 

 

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Hanna Winthereik, Hanne Andersen, Linda Kragelund, 

Grethe Riber og Jørgen Engmark (referent).  

Afbud fra: Sven-Arne Røpke, Lotte Bakhøj, Lise-Lotte Andersen og Käthe Christensen. 

 

1. Velkomst 

Marianne bød velkommen. 

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 5. sept. 2018 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

Marianne oplyste, at Vester Kopi som aftalt har leveret reviderede roll ups. De ser nu ud, som vi gerne 

vil have dem.  

 

a. Deltagelse i FU-møde på Hospice Søndergård 21. sept. 2018 

Marianne konstaterede, at det havde været en god og positiv oplevelse at være inviteret med til mødet i 

Hospice Søndergårds forretningsudvalg. FU-medlemmerne var meget interesserede i at høre om 

foreningen, og der var god dialog om samarbejde. 

 

b. Deltagelse i "Mig til Dig Stafet" på Arresødal 7. okt. 2018 

Marianne deltog i Arresødals støtteforenings store arrangement, hvor interesserede borgere i 

Arresødals nærområde havde mulighed for at deltage i gå-ture på 2 eller 5 km, og hvor der i øvrigt var 

boder af forskellig slags. Det var tydeligt, at det kræver en meget stor frivillig indsats at stable sådan et 

arrangement på benene og skaffe opbakning fra f.eks. borgmester, andre fremtrædende personer og 

erhvervslivet i området. Arrangementet gav i lighed med tidligere et nettooverskud på ca. 80.000 til 

støtteforeningens arbejde.  

Arresødal-foreningens formand, Mo Olofsson, har lovet at støtte med både råd og praktisk hjælp, hvis 

vi ønsker at lave et tilsvarende arrangement. 

 

4. Økonomi v/næstformand og kasserer Eva Michaelsen 

a. Aktuel status 

Eva konstaterede, at der på dagen for bestyrelsesmødet stod 310.000,65 kr. på foreningens bankkonto. 

Heri var inkluderet legatet fra Den Bøhmske Fond på 25.000 kr.  

Kontingentindtægter beløb sig på denne dag til i alt 58.230 kr. Der er desuden i årets løb modtaget 

11.000 kr. i gaver 

 

b. Status på antal medlemmer  

Der var på dagen for bestyrelsesmødet 474 betalte medlemskaber.  
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125 af dem, der hidtil har stået i medlemskartoteket, har ikke betalt. 

 

c. Effekten af udsendelsen af reminders  

Reminderen, der blev udsendt i august har haft tydelig effekt. I løbet af september var der således 

kontingentindtægter på ca. 7.000 kr., hvilket er langt mere end i tilsvarende periode tidligere. 

  

5. Nyt fra Hospice Søndergård 

a. Aktiviteter 

Marianne har rundsendt oversigt over aktiviteter til bestyrelsen. 

 

b. Øvrige nyheder 

Hospice skal have ny frivilligkoordinator, da den hidtidige har fået andet job.  

Etableringen af nye boliger på hospice er blevet bremset lidt af forsinket levering af vinduer.  

 

c. Ansøgninger om støtte 

c.1 Bidrag til julemarked 

Marianne og Eva har med forventning om tilslutning fra bestyrelsen besluttet, at foreningen i lighed 

med tidligere år giver et bidrag på 3.000 kr. til julemarked på hospice. - Det blev tiltrådt af bestyrelsen. 

 

c. 2 Ny grill 

Hospice har behov for en ny grill.  

Marianne sender en ansøgning til Weber Grill, om firmaet vil give en sådan. Efter aftale med 

køkkenpersonalet på hospice søges der om en bestemt model, der koster ca. 15.000 kr. 

 

Under punktet ansøgninger om støtte blev det i øvrigt besluttet, at foreningen i 2019 vil yde støtte til 

harpespil (musikterapi) på samme niveau som hidtil. Der foreligger endnu ingen konkret ansøgning, 

kun en uformel forespørgsel.  

Bestyrelsen er i øvrigt indstillet på i indeværende år at give yderligere støtte til formålet, hvis der 

kommer en formel anmodning. Den ekstra støtte vil blive dækket af det modtagne legat fra Den 

Bøhmske Fond. 

 

6. Forslag til ændret formålsparagraf v/ Jørgen Engmark 

a. Gennemgang 

Jørgen fremlagde forslag til ny formulering af vedtægternes § 2 - formålsparagraffen, hvor der siden 

bestyrelsens møde i september er foretaget en lille redaktionel ændring. 

Jørgen fremlagde desuden forslag til ændring af vedtægternes § 5 om generalforsamling. Ændringen 

skal give mulighed for, at indkaldelse til generalforsamling ikke alene kan sendes til medlemmerne 

ved brev, men også ved e-mail til de medlemmer, som har oplyst mailadresse til foreningen.  

 



3 

 

b. Kommentering 

Der var enighed om, at de to ændringsforslag sættes til behandling på foreningens generalforsamling i 

2019. 

 

7. Øvrige emner/forslag til behandling 

a. Betalingsformer vedr. kontingent 

Det blev aftalt, at Eva og den kommende kasserer, Käthe, skal se på mulighederne for at få etableret 

Mobilepay til foreningen. 

 

b. Anmeldelse til Indsamlingsnævnet (?) 

Emnet blev drøftet på baggrund af en opfordring, som Hospice Forum Danmark har udsendt på 

foranledning af en anden støtteforening.  

Det blev besluttet, at Marianne i første omgang skal tage kontakt til Hospice Forum for at få en 

nærmere afklaring, bl.a. af hvorvidt vi er dækket ind af Hospice Forums anmeldelse til i 

Indsamlingsnævnet, da Hospiceforeningen i Region Hovedstaden kun er godkendt til at modtage gaver 

med skattefradragsret gennem Hospice Forum. 

 

c. Opfølgning på aktivitetsplan 

Hanna har set på Dansk Palliativ Databases årsrapport for 2017. Rapporten viser, at antallet af 

henviste kræftpatienter og patientforløb i 2017 var uændret i forhold til 2016. Antallet af modtagne 

patienter var 1 % lavere i 2017 end året før. 

I løbet af årene 2010-2017 har der i alt været henvist 10.147 kræftpatienter til hospicer. 8.062 af de 

henviste - svarende til 79 % - er blevet modtaget på et hospice. 

I løbet af de samme år er der blevet henvist 817 med andre livstruende sygdomme end kræft. 472 af 

dem - 58 % - er blevet modtaget. 

I årsrapporten siges det, at mange i steder i landet bør adgangen til palliativ indsats forbedres, så et 

større antal kan modtages. Der er ifølge rapporten også for lang ventetid på plads på et hospice. 

Rapporten konkluderer også, at patienter generelt henvises meget sent i deres sygdomsforløb. Desuden 

at det bør afklares, om en større anden af patienter med andre diagnoser end kræft bør modtages i de 

specialiserede palliative enheder, heriblandt hospicer. Der er på nuværende tidspunkt i hele landet 41 

palliative enheder: hospicer, palliative afsnit/enheder samt palliative teams.  

 

Marianne oplyste at hun arbejder videre med tankerne om interviews til hjemmesiden med frivillige og 

pårørende. 

 

d. Ideer til Søndergårds 10 års fødselsdag 

Der blev drøftet ideer til markante arrangementer, der kan være med tila t markere Hospice 

Søndergårds 10 års fødselsdag den 25. oktober 2020. 

Marianne vil lave en forventnings-afstemning med Lise-Lotte Andersen. 
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e. Gå-arrangement a la "Mig til Dig Stafet" 

Der blev drøftet nogle foreløbige ideer til et arrangement. Der var enighed om, at det vil kræve 

involvering af mange frivillige og et godt samarbejde med hospice. Det vil blive drøftet nærmere, når 

der er kommet en afklaring på spørgsmålet om ny frivilligkoordinator på hospice.  

 

f. Foredragskoncept: "Åbent hospice - Vore hospice" 

Det blev besluttet at tænke videre over, hvordan foredragstilbud kan udformes. 

 

g. Datoer for kommende bestyrelsesmøder 

Næste bestyrelsesmøde er tidligere blevet aftalt til tirsdag 12. februar 2019 kl. 19. 

Det blev aftalt, at generalforsamling så vidt muligt holdes onsdag 10. april 2019 i Stengård Kirkes 

lokaler. Eva undersøger, om det er muligt denne dag.  

 

8. Eventuelt 

Intet.  


