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Beretning 2021-2022 
 

På foreningens seneste ordinære generalforsamling – som det på grund af coronaepidemien var 

nødvendigt at udskyde fra april 2021 til den 12. oktober 2021 – blev et forslag til 

vedtægtsændringer vedtaget. Forslaget var fremlagt af bestyrelsen og indebar en ændring af 

foreningens navn fra Hospiceforeningen i Region Hovedstaden til Støtteforeningen for Hospice 

Søndergård med deraf afledte ændringer af foreningens formålsparagraf.  

 

Foreningen havde i forvejen som en del af sit formål at være støtteforening for Hospice Søndergård, 

men som følge af de ændrede vedtægter vil foreningen fremover primært have fokus på at skaffe 

midler til støtte for Hospice Søndergårds aktiviteter for beboere og deres pårørende og den frivillige 

indsats på stedet. Foreningen vil ligeledes støtte Hospice Søndergårds udgående hospiceteam med 

midler til deltagelse i kompetenceudviklende kurser og konferencer. Derudover vil foreningen fortsat 

arbejde for udbredelsen af kendskabet til idégrundlaget bag hospice og den udgående 

hospicefunktion. 

 

Som nævnt i medlemsbrevet er medlemmernes kontingentindbetaling stadig det vigtigste 

fundament for foreningens mulighed for at kunne yde økonomisk støtte til Hospice Søndergård som 

beskrevet ovenfor. Med udgangspunkt i dette faktum vil bestyrelsen på den kommende 

generalforsamling foreslå en forhøjelse af kontingentsatserne, som ikke har været reguleret i 

foreningens levetid. Bestyrelsen vil således foreslå, at enkeltmedlemmer fra og med 2023 skal 

betale kr. 200,00, ægtepar/samboende kr. 300,00, mens satsen for foreninger, firmaer mv. foreslås 

fastholdt på kr. 500,00. Til supplement for kontingentindbetalingerne vil foreningen i samarbejde 

med Hospice Søndergård se på mulighederne for afholdelse af særlige arrangementer til indsamling 

af midler, og bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til formålet.  

 

Som det fremgår af dagsordenen for generalforsamlingen, ønsker to af foreningens 

bestyrelsesmedlemmer ikke genvalg. To nuværende suppleanter – Hanne Bredsdorff og Bente 

Pedersen – er villige til nyvalg som bestyrelsesmedlemmer. Begge har – ligesom en stor del af den 

resterende bestyrelse – en nær tilknytning til Hospice Søndergård, hvilket på mange måder er en 

fordel for foreningens arbejde. Men bestyrelsen og de to kandidater er enige om, at det vil være en 

ekstra styrkelse af foreningens arbejde, hvis der blandt deltagerne i generalforsamlingen skulle 

være medlemmer, som ønsker at stille op til nyvalg som bestyrelsesmedlemmer. I givet fald er 

Hanne og Bente villige til genvalg som suppleanter.  

 

I løbet af efteråret 2021 kom der igen gang i Hospice Søndergårds aktiviteter for beboere og 

pårørende – ikke mindst de musikalske -, og støtteforeningen besluttede at yde et ekstra tilskud på 

kr. 40.000 til udskiftning af hospice’s gamle, udslidte flygel. Derudover har foreningen dækket 

indkøb af gaver og kørselsgodtgørelse til de kunstnere, der optræder på hospice. Støtteforeningen 

har desuden støttet et julefrokost-arrangement og et foredrag for de frivillige på Hospice 

Søndergård. 

 

Foreningen modtog igen i 2021 et uansøgt legat på kr. 75.000 fra Fondation JUCHUM i Schweiz. 

Legatet var som de tidligere modtagne øremærket til det udgående hospiceteam, men fondens 

administrator er åben over for, at legatet også anvendes til formål, som kommer beboere på hospice 

og deres pårørende til gode. Støtteforeningen og hospice drøfter pt sådanne alternative formål. 
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