Referat af bestyrelsesmøde i
Støtteforeningen for Hospice Søndergård den 7. december 2021
Deltagere: Marianne Kempf, Michael Andersen, Grethe Riber, Hanna Winthereik, Jørgen Engmark
(referent), Bente Pedersen, Hanne Bredsdorff og Rita Madsen.
Afbud fra: Sven-Arne Røpke, Anneth Lyng og Lise-Lotte Andersen.
Mødet var oprindeligt fastsat til den 17. november, men udsat på grund af for mange afbud den dag.
1. Velkomst
Marianne bød velkommen til det første egentlige møde i dem delvist nye bestyrelse.
2. Godkendelse af referat af
a. bestyrelsesmøde 10. august 2021
b. konstituerende bestyrelsesmøde 12. oktober 2021.
Begge referater blev godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
a. Interview med harpe-Trine til hjemmesiden
Marianne oplyste, at hun har tilsagn fra Trine Opsahl om at medvirke i et interview.
b. Deltagelse i møde i Kultur- og Fritidsudvalget 18. november
Marianne havde planlagt at deltage i møde med det kommunale udvalg sammen med
frivilligkoordinatoren på hospice. Marianne blev dog forhindret, men vil tage kontakt med den
ansvarlige i kommunen for kontakt med frivillige organisationer.
c. Arbejdsgruppen vedr. arrangementer
Der blev nedsat en sådan gruppe, før covid 19 satte alle aktiviteter i ro. Marianne mente, at det nu igen
er tid at samle gruppen til en brainstorming om mulige arrangementer.
Hanna, Grethe og Hanne bekræftede, at det fortsat er villige til at være med i arbejdsgruppen. Bente
meldte sig også til gruppen, og Rita overvejer.

d. Samarbejde med Støtteforeningen og Arresødal Hospice
Marianne oplyste, at hun fortsat vil have kontakt med Mo Olofsson, der er formand for foreningen om
erfaringsudveksling og evt. samarbejde.
e. Manglende cpr-numre på gaveindbetalinger via Hospice Forum Danmark
Marianne oplyste, at kassereren i Hospice Forum Danmark, som administrerer den konto, hvor der kan
indbetales gaver til støtteforeningen med fradragsret, har gjort opmærksom på, at nogle donorer ikke
oplyser deres cpr-nummer, hvilket er nødvendigt for at opnå skattefradrag.
1

Marianne og Anneth har drøftet det og er blevet enige om, at vi ikke vil kontakte de pågældende
donorer. Vi gør i forvejen opmærksom på, at man skal oplyse cpr-nummer ved indbetaling, hvis man
ønsker at kunne trække gaver fra på selvangivelsen.
f. Aftale med Fondation Juchum
Marianne oplyste, at hun har været i kontakt med en advokat, som i advokatfirmaet Valdal har
overtaget administrationen af legater fra den schweizisk baserede fond. Advokaten er gået med til, at
en del af de penge, som foreningen har fået fra fonden, kan bruges til nye, ergonomiske kontorstole til
medarbejdere i Udgående Hospiceteam.
Marianne og advokaten har endvidere aftalt, at Marianne efter drøftelser med Lise-Lotte Andersen vil
vende tilbage til advokaten med melding om, hvor de dele af fondens donationer, som endnu ikke er
brugt, skal anvendes.
4. Økonomi
I Anneths fravær gennemgik Marianne dette punkt på basis af informationer fra Anneth.
a. Status på indestående og antal medlemmer
Der står p.t. 285.000 kr. på foreningens konto.
Aktuelt er der 300 medlemmer, som har betalt kontingent. Der er yderligere 35 på det, der kan
betegnes som foreningens reelle medlemsliste.

b. Status på indbetaling af kontingenter og gaver i 2021
Der er i den forløbne del af 2021 modtaget 35,850 kr. i kontingent. I løbet af samme periode i 2020
var beløbet godt 32.000 kr.
Der er i lighed med samme periode i 2020 modtaget ca. 20.000 kr. i gaver.

c. Oprydning i medlemsliste
Ud over de ovennævnte ”reelle” medlemmer står der på foreningens ”bruttoliste” over medlemmer
adskillige, som tidligere, men ikke i de seneste to år har betalt kontingent til foreningen. Anneth vil nu
sørge for, at de bliver slettet, så medlemslisten herefter kun omfatter reelle medlemmer.
5. Nyt fra Hospice Søndergård
a. Aktiviteter
Marianne omdelte en oversigt over de mange aktiviteter, der gennemføres på hospice til glæde for
beboere og pårørende.
b. Øvrige nyheder
Marianne oplyste, at der igen er indført nogle restriktioner på hospice som konsekvens af covid 19pandemien.
Udgående Hospice Teams nye hus forventes taget i brug i løbet af januar 2022.
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c. Ansøgninger om støtte
Marianne oplyste, at der som sædvanligt er bevilget 3.000 kr. i forbindelse med julelotteri på hospice.
Foreningen har desuden givet støtte til en meget vellykket julefrokost for de frivillige på hospice.
6. Opfølgning på generalforsamlingen 12. oktober 2021
a. Evaluering
Der var enighed om, at generalforsamlingen var forløbet godt.
Der var også enighed om, at generalforsamlingen i foråret 2022 ligeledes bør holdes i Fælleshus
Søndergård, og at det ligesom i 2021 bør være kl. 17 med en ”indbygget” lettere servering.
Ved indkaldelse af generalforsamling skal der gøres klart opmærksom på bl.a. de gode
parkeringsmuligheder ved fælleshuset.
b. Udestående opgaver, afledt af vedtægtsændringerne
Anneth tager sig af opdatering af bestyrelsesoversigt m.v. i forhold til bank og Mobile Pay.
Marianne har indberettet om navne- og vedtægtsændringer til bl.a. virksomhedsregisteret og Fondation
Juchum.
Jørgen har opdateret hjemmesiden.
Michael og Bente gennemgår foreningens pjece med henblik på popdatering af den.
Ændring af foreningens roll-ups afventer, at der bliver behov for dem.
7. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til tirsdag 1. marts 2022 kl. 19 på Hospice Søndergård.
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