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Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen 

i Region Hovedstaden den 12. november 2019 

 

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Grethe Riber, Hanna Winthereik, Linda Kragelund, 

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

Afbud fra: Sven-Arne Røpke, Hanne Andersen og Kathe Christensen. 

Desuden deltog: Lotte, Anetth og Lone (alle frivillige på Hospice Søndergård) med særligt henblik på 

drøftelsen af dagsordenens pkt. 7 

 

1. Velkomst 

Marianne bød velkommen og særligt til de frivillige fra hospice, som gerne vil gå ind i drøftelser af 

særlige aktiviteter. Ud over de tre, som deltog, har en fjerde (Annie) erklæret sig villig til at deltage. 

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 13. maj 2019 

Referatet blev godkendt med ændringer foreslået af Lise-Lotte. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

a. Status på fundraising 

Marianne glædede sig over, at vi har for tredje år i træk uden ansøgning har fået om en stor bevilling – 

75.000 kr. – fra Fondation Juchum. Legatet skal som de to foregående år anvendes til støtte for det 

udgående hospiceteams arbejde. Legatet er endnu ikke modtaget. 

Derimod har vi desværre i år ikke fået noget ud af en ansøgning til Den Bøhmske Fond. 

 

b. Status på interviews til hjemmesiden 

Marianne har lavet interviews med dels en frivillig, dels en sygeplejerske på hospice. Begge 

interviews er på hjemmesiden. 

Marianne har desuden tilsagn om et interview med en pårørende til en tidligere beboer på hospice.  

 

c. Status på kontakt til Arresødal og Svanevig om brug af sociale medier 

Marianne har tidligere kontaktet dem med henblik på bl.a. at høre noget om deres ressourceforbrug i 

forbindelse med sociale medier. Hun har dog endnu ikke fået respons, men vil kontakte dem igen. 

Linda fortalte, at hun ved Hospice Forum Danmarks seminar (jf. pkt. 6) af en deltager fra Søholm 

Hospice havde fået at vide, at de minimum opdaterede på Facebook hver 14. dag.  

 

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 279.656.28 kr.  

Antallet af betalte medlemskaber er nogenlunde uændret.  
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b. Ændrede betingelser for Mobile Pay 

Marianne oplyste, at hun har modtaget nogle nye betingelser for foreningens brug af Mobile Pay. De 

nye betingelser synes dog ikke at have nogen praktisk betydning. 

 

c. Sletning af medlemmer? 

Marianne vil sammen med kassereren gennemgå foreningens medlemsliste. Gennemgangen skal sikre, 

at personer, der ikke har betalt kontingent i et år, bliver slettet 

 

5. Nyt fra Hospice Søndergård 

a. Aktiviteter 

Marianne har rundsendt oversigt over aktiviteter til bestyrelsen. 

 

b. Øvrige nyheder 

Marianne og Lise-Lotte oplyste:  

 at sygeplejersker fra flere kommuner har været på studiebesøg  

 at sygeplejerske fra såvel udgående hospiceteam som hospice har deltaget i den første 

nationale kongres om palliation 

 at hospice jævnligt modtager donationer fra beboerne – senest en arv på godt 600.000 kr., der 

bl.a. vil blive anvendt til nye møbler 

 at tv-selskabet Metronome har lavet optagelser til en film om de ansattes arbejdet på hospice 

med henblik på at få den afsat til en tv-kanal. 

 at frivilligkoordinatoren er begyndt at invitere de frivillige til refleksionsmøder 

 at to sygeplejersker, der har været sygemeldt fra tidligere ansættelse andre steder på grund af 

stress, er blevet ansat i deltidsstillinger på hospice efter at have været i et prøveforløb. 

 

c. Ansøgninger om støtte 

Marianne oplyste, at der i lighed med tidligere år er modtaget en ansøgning om 3.000 kr. til julelotteri 

i forbindelse med julemarked på hospice. Beløbet blev bevilget. 

 

6. Tilbagemelding fra HFD-seminaret den 9. november 

a. Generel tilbagemelding fra deltagerne 

Linda. Hanna og Jørgen deltog den 9. november i Fredericia i Hospice Forum Danmarks 

undervisnings- og udviklingsseminar for støtteforeningernes bestyrelser. Der var i alt ca. 40 deltagere i 

seminaret. 

De tre deltagere fandt, at udbyttet af selve seminaret, der blev forestået af to medarbejdere fra Center 

for Frivilligt Socialt Arbejde, var ret begrænset. Den største værdi ved at deltage lå i de samtaler, det 

var muligt at føre med deltagere fra andre støtteforeninger. Samtalerne viste bl.a., at flere 

støtteforeninger i lighed med os selv har svært ved at rekruttere og fastholde medlemmer. Stærkest står 

støtteforeninger, som endnu nyder godt af den opbakning, der har været til etableringer af hospicer, 

der er placeret i mindre samfund.  

 

b. Hjembragte ideer til aktiviteter? 

Det var inspirerende at høre om omfattende aktiviteter som ”Fra-mig-til-dig”-gå-arrangement, som 

Arresødal støtteforening står for, og genbrugsbutik i Skive i tilknytning til støtteforeningen af Hospice 
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Limfjorden. Samtidig må det dog konstateres, at der er tale om aktiviteter, som det kræver meget 

betydelige menneskelige ressourcer at gennemføre. 

Drøftelsen mundede ud i, at vi vil forsøge at øge de bilateriale kontakter til støtteforeninger i 

nærheden, bl.a. ved Arresødal Hospice og Hospice Sjælland og gennem disse kontakter udveksle 

erfaringer og ideer. 

 

c. Konklusion omkring ansøgning til Indsamlingsnævnet 

Efter ønske fra bl.a. vores forening blev der ved seminaret givet en orientering om pligten til at 

anmelde indsamlinger til Indsamlingsnævnet. Orienteringen skabte dog ikke klarhed, men efterlod 

flere ubesvarede spørgsmål. 

Jørgen arbejder videre med disse spørgsmål. 

 

7. Gå-arrangement 

a. Indledende drøftelser (hvornår, hvor, hvordan mm) 

Marianne konstaterede indledningsvis, at vi ikke har ressourcer til at give os i kast med et arrangement 

i stil og omfang som Arresødal-foreningens ”Fra-Mig-Til-Dig”. Men det klan overvejes, om vi kan 

lave et mindre arrangement, der f.eks.. kan knytte nye og flere kontakter til borgere i hospicets 

lokalområde.  

Lise-Lotte oplyste, at alle hospicer i Danmark arbejder på i 2020 at lave en fælles åbent hus-dag, 

formentlig tirsdag 12. maj. I oktober 2020 fylder Hospice Søndergård desuden 10 år og vil gerne have 

det fejret på forskellig vis i hele den måned, bortset fra efterårsferien (uge 42). Foreningen kan evt. 

lave arrangementer i tilknytning til en af disse anledninger eller begge. 

Blandt ideer til arrangementer blev nævnt  

 gå-tur med naturvejleder, som f.eks. Hjerteforeningen flere steder arrangerer 

 koncert med koret Klappersangerne, som flere af mødets deltagere er engageret i 

 legende aktivitet for børn 

 oplevelsestur til interessante steder i nabolaget (der blev nævnt flere interessante, privatejede 

steder). 

Det blev nævnt, at arrangementer skal annonceres på relevante måder i medier og med plakater m.v. 

 

b. Nedsættelse af arbejdsgruppe  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at udvikle og uddybe ideer. Arbejdsgruppen består af Marianne, 

Grethe, Susanne, Lotte, Lone, Annetth og Annie. 

Arbejdsgruppen koordinerer med hospice ved Lise-Lotte. 

 

8. Øvrige emner/forslag til behandling 

a. Gennemgang af revideret aktivitetsplan 

Marianne har opdateret aktivitetsplan. Den blev gennemgået.  

 

9. Eventuelt 

Det blev aftalt at holde bestyrelsesmøde tirsdag 11. februar 2020 kl. 19 på Hospice Søndergård. 

Generalforsamlingen er fastsat til onsdag 15. april 2020. 


