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Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen 

i Region Hovedstaden den 13. maj 2019 

 

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

Linda Kragelund, Susanne Munch Nielsen, Lise-Lotte Andersen og Jørgen Engmark (referent).  

Afbud fra: Grethe Riber og Kathe Christensen. 

 

1. Velkomst 

Marianne bød velkommen. 

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 12. feb. 2019 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

a. Status på ansøgning til Indsamlingsnævnet 

Marianne oplyste, at hun endnu ikke har henvendt sig til Indsamlingsnævnet.  

 

b. Ansøgning til Den Bøhmske Fond 

Marianne oplyste, at hun har søgt Den Bøhmske Fond om et legat, der i givet fald i lighed med de 

legater, som foreningen har modtaget tidligere år, skal anvendes til støtte for harpespil på Hospice 

Søndergård. 

 

c. Gladsaxedagen den 24. august 2019 

Marianne oplyste, at hun har tilmeldt foreningen til Gladsaxedagen og givet hudtryk for, at vi gerne 

ligesom i 2018 vil have en stand på en fremtrædende plads.  

Der holdes et infomøde den 20. juni, hvor foreningen har pligt til at deltage. Marianne og Susanne 

deltager i dette møde. 

Linda og Hanna lovede at deltage på Gladsaxedagen sammen med Marianne.  

I forlængelse af deltagelsen i Gladsaxedagen i 2018 er der lavet en huskeliste over ting/udstyr, som 

skal tages med til arrangementet.  

 

d. ERFA-gruppemøde den 9. maj på Svanevig Hospice 

Marianne oplyste, at Hospice Forum Danmark havde aflyst mødet, fordi hun og Jørgen var de eneste, 

der havde meldt sig til at deltage.  

Hospice Forum Danmark holder den 9. november på Trinity i Fredericia et møde for støtteforeninger 

fra hele landet. Marianne og Jørgen og muligvis Linda er indstillet på, at deltage i det. 

 



2 

 

4. Økonomi 

a. Status på indestående og antal medlemmer 

Da Kathe var forhindret i at deltage, oplyste Marianne, at indestående på foreningens bankkonto pr. 

dags dato var 384.768,22 kr. 

Antallet af betalte medlemskaber er nogenlunde uændret.  

 

b. Status på brug af MobilePay 

Marianne konstaterede, at foreningens MobilePay fungerer, og at det ser ud, som om den er ved at slå 

an. 

 

5. Nyt fra Hospice Søndergård 

a. Aktiviteter 

Marianne har rundsendt oversigt over aktiviteter til bestyrelsen. 

 

b. Øvrige nyheder 

Lise-Lotte pegede på, at hospice igen i år holder høstmarked. Det sker søndag 29. september.  

Lise-Lotte oplyste i øvrigt, at der er en fin belægning på hospice.  

Hospice søger fortiden efter en ny souschef med ansættelse pr 1/8. 

c. Ansøgninger om støtte 

c.1 Status på ansøgning til Weber Grill om donation af ny grill 

Marianne sendte i slutningen af januar ansøgning til Webers danske hovedkontor om donation af en ny 

grill til hospice, men har ikke fået noget svar.  

Det blev derfor besluttet, at foreningen af egne midler donerer 15.000 kr., så Hospice Søndergård kan 

få en ny grill nu, hvor grillsæsonen hastigt nærmer sig. 

 

c. 2 Status på tilskud til harpespil 

Marianne vil få udarbejdet en nøjagtig oversigt over foreningens bevillinger i de seneste år til 

harpespil på Hospice Søndergård. 

 

6. Generalforsamling 2019 

a. Generel evaluering 

Der var generelt enighed om, at generalforsamlingen forløb godt, men at der var tale om et skuffende 

lille fremmøde af medlemmer. Mange foreninger er meget glade, hvis 10 % af medlemmerne deltager 

i generalforsamlingen, men ved generalforsamlingen den 10. april 2019 var der – ud over dem, der er 

aktive i bestyrelsens arbejde – kun tale om deltagelse af ca. 1 % af foreningens medlemmer. 

 

b. Hvordan får vi flere medlemmer til at deltage?  

Der blev drøftet forskellige tanker om, hvordan man kan få flere medlemmer til at deltage i 

generalforsamlingen. 
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Bl.a.: 

 Er det, at generalforsamlingen holdes en aften, medvirkende til, at nogle enlige, ældre 

medlemmer ikke ønsker at deltage? 

 Kan det være en fordel i stedet at holde generalforsamlingen i dagtimer, f.eks. en lørdag 

formiddag? 

 Vil annoncer i lokalaviser kunne have en god effekt? 

 Kan et kendt navn – f.eks. en skuespiller – være et godt trækplaster? Vil det i givet fald stå 

mål med det honorar, som den pågældende formentlig skal have? 

 Bør der findes et andet mødested for generalforsamlingen end Stengård Kirkes mødesal? 

Det blev besluttet at foretage to undersøgelser som støtte for kommende drøftelser om tid, sted og 

form for generalforsamlingen: 

 Jørgen laver en anslyse af, hvor foreningens medlemmer bor, med henblik på, at det kan indgå 

i overvejelserne om placering af generalforsamlingen 

 Hanne kontakter nogle medlemmer for at høre deres mening om, hvad der skal til, for at flere 

vil deltage i generalforsamlingen. 

 

7. Øvrige emner/forslag til behandling 

a. Gennemgang af aktivitetsplan 

Marianne har opdateret aktivitetsplan. 

 

b. Brug af sociale medier  

Linda rejste spørgsmålet, om foreningen skal til at være aktiv på sociale medier som Facebook i håb 

om at komme i kontakt med potentielle nye (og gerne yngre) medlemmer.  

Hanne påpegede, at hvis foreningen engagerer sig på sociale medier, så er det vigtigt, at der hele tiden 

er liv. Det er derfor et stort arbejde at følge op på det. 

En kort drøftelse mundede ud i, at bl.a. Marianne vil se lidt nærmere på andre støtteforeningers brug af 

sociale medier og forhøre sig om deres erfaringer med det.  

 

c. Lightbox Go (Sodemann Udstillingssystemer)  

Sven-Arne pegede på, at Lightbox fra Sodemann Udstillingssystemer med plakat kan være et godt 

hjælpemiddel til at gøre opmærksom på foreningen ved arrangementer som f.eks. Gladsaxedagen. En 

Lightbox kan fås for ca. 5.000 kr. inkl. print af plakat på 85 x 200 cm. 

 

d. Hvordan beregnes den procentdel af henvisninger til hospice, der afvises pga pladsmangel?  

Linda rejste spørgsmålet på baggrund af nylig medieomtale, hvor det er blevet hævdet, at der mangler 

adskillige hospicepladser i regionen.  

Lise-Lotte bestred påstanden om, at mange bliver afvist af hospicer på grund af pladsmangel, nogle  

bliver henvist til en kommunal løsning pga manglende komplekse behov 

  .  

Hanne påpegede, at der i medieomtalen i vid udstrækning har været tale om ”ren politik”. I 

medieomtalen har man også kunnet få det indtryk, at regionsrådet alene kan beslutte, at der skal 

etableres flere hospicepladser i regionen. Forøgelse af antallet af pladser er imidlertid afhængig af en 

landspolitisk beslutning.  
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e. Hospice Søndergårds 10 års fødselsdag 

Hospice Søndergård fylder 10 år den 25. oktober 2020. 

Lise-Lotte konstaterede, at der ikke vil blive lagt op til stor fejring af det, bl.a. fordi OK-Fonden, som 

ejer Hospice Søndergård i år sætter alle sejl til i fejring af sit 50 års jubilæum. 

 

8. Eventuelt 

På bestyrelsens sommerseminar den 10. august vil der blive sat fokus på fremtidige 

generalforsamlinger samt ideer til hvervning af nye medlemmer.  

Forslag til emner kan i øvrigt sendes til Marianne. 

 

Det blev aftalt at holde bestyrelsesmøde tirsdag 12. november 2019 kl. 19 på Hospice SØndergård. 


