Referat af bestyrelsesmøde i
Støtteforeningen for Hospice Søndergård d. 14. juni 2022.
Deltagere:
Marianne Kempf, Michael Grauers, Grethe Riber, Hanna Winthereik, Anneth Lyng,
Michael Andersen, Hanne Bredsdorff, Rita Madsen og Bente Pedersen (referent).
1.Velkomst
Velkomst ved Marianne.
Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for vores nye bestyrelsesmedlem Michael
Grauers.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 1. marts 2022
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
a. Anvendelse af legater fra Fondation Juchum
Oversigt over modtagne og anvendte midler er sendt ud med dagsorden.
Vi har i alt fra 2017-2021 modtaget 425.000 kr.
I alt er fra 2017-2022 anvendt 212.750 kr.
b. Status på overdragelse af hjemmesiden
Jørgen Engmark tidligere webmaster vil gerne hjælpe ved behov.
Ny Webmaster Henrik Sund, som Marianne har kontakt med.
Den administrative del tager Marianne sig af, f.eks. medlemsbreve.
c. Nyt fra arbejdsgruppen vedr. arrangementer
Gruppen består af: Marianne, Hanne, Hanna, Anneth og Bente.
Vi afventer den nye pjece fra trykkeriet.
Pjecen skal så husstandsomdeles i nærmiljøet, og deles ud til biblioteker, så mange
som muligt i Hospice Søndergårds optageområde, læger, tandlæger, advokater og
alle andre steder vi må lægge den.
Åbne hus-arrangementer, Lise-Lotte har givet tilladelse.

Gå arrangement i 2023, 2 og 5 km. tur i området ved Søndergård.
d. Aktivitetsplan 2022
Sendt ud med dagsorden.
Aktiviteter, vi skal prøve og smage os frem med dynamiske aktiviteter.
e. Nye roll-ups
De tidligere skal opdateres. Hvad skal der stå på den/dem? Skal vi have 2?
Kan motiv være forsiden af ny pjece? Arbejdsgruppen mødes og arbejder videre
med forslag.
Marianne tilføjer nyt punkt:
f. Måløv Bylaug
Støtteforeningen for Hospice Søndergård er blevet medlem af den lokale
forening Måløv Bylaug.
4. Økonomi v/ kasserer Anneth Lyng
Regnskab deles ud.
a. Status på indestående og antal medlemmer
Samlet indestående d.d.: kr. 338.474,36. Antal medlemmer: 324.
b. Status på indbetaling af kontingenter og gaver i 2022
Pt har 180 medlemmer indbetalt kontingent for 2022, i alt kr. 21. 650. Modtagne
gavebeløb udgør kr. 9.561.
Betalingsservice er en mulighed. Annett oplyste at det koster 15,-kr til start og
derefter 6,-kr/ medlem. Vi drøfter mulighed for det og bliver enige om at der i
januar 2023 meldes ud om PBS inden generalforsamlingen i april 2023.
Regnskabet har underskud på 18.160,70 kr., men stadig overskud/formue på
338.474,36 kr.
c. Bestyrelsesoversigter til Danske Bank og Mobile Pay
Oversigt underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.
d. Henvendelse fra HFD vedr. Indsamlingsnævnet
Hospice Forum Danmark har videresendt en mail fra Indsamlingsnævnet.
Man skal iht. Indsamlingsloven have tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at
foretage indsamlinger. Det koster 1200,-kr/ årligt. Vi beslutter at vente med at
søge om tilladelse, indtil vi går i gang med egentlige indsamlinger.

5. Ny pjece v/ Bente Pedersen
Pjecen er sendt til Sven-Arne, der vil være behjælpelig med at få den trykt.
Desværre er den ikke blevet klar til bestyrelsesmødet i dag. Der uddeles dog
kopier af pjecen.
Michael A. synes, forsiden er for rodet med 4 billeder, og at det vil give bedre
præsentation, hvis der er billeder på flere sider. Måske en tegning/ billede v/Helle
spl. bedre vil fange opmærksomhed for pjecen på forsiden. Michael A. arbejder
videre med forslag til næste bestyrelsesmøde.
Når pjecen kommer fra Sven-Arne, vil arbejdsgruppen aftale nærmere om
uddeling af den. Bente indkøber 3 stk. A5 pjeceholdere.
6. Nyt fra Hospice Søndergård
a. Aktiviteter
Marianne fortæller, aktiviteter er godt i gang igen efter Corona restriktioner.
Trine med harpen, hunden Carlo, oplæsning, musik og sang, samt aften for
efterladte.
Michael A. har en bekendt, han gerne vil have til at synge og spille, han kontakter
Marianne Meinert.
b. Øvrige nyheder
Det nye bistade, god produktion af honning, som sælges til fordel for Hospice
Søndergård.
c. Ansøgninger om støtte
Der er ingen nye ansøgninger om støtte til arrangementer.
7. Eventuelt
Hanna fortæller om de frivilliges sommerudflugt d. 10.6. til Svanevig på Lolland,
og medbringer deres 10-års Jubilæums bog. Svanevig har stor opbakning fra
lokalområdet, har mange frivillige og kan derfor arrangere Gå-grupper for mænd
der har mistet, Besøgsgrupper til patienter i op til 3 måneder efter udskrivning. Der
er meget flot kunst i huset, specielt Vandskulpturer, hvor en, som Hanna viste
billede af, kunne være et ønske på Søndergård.

Det var en spændende dag med guidet tur i Bandholm.
Marianne har fået mail fra Ballerup kommune, vedr. Borgermillionen.
Borgermillionen uddeles i oktober og gives til ideer, hvor formålet er at styrke
naturen, fællesskabet eller begge dele tæt på, med vilde blomster, træer og
fremme mulighed for bier, fugle og insekter.
På Hospice Søndergård kan det være haveanlæg eller måske en pavillon.
Michael A. taler med Lise-Lotte om forslag til pavillon.
Vedr. haveanlæg, så er Lise-Lotte og Ib i gang med forslag, så vi afventer.
Marianne K og Marianne M taler med Lise-Lotte.
Mødet slutter kl 21.
Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Næste møde fastsat til mandag d. 5.september 2022 kl. 19 på Hospice Søndergård.

