
       

                                                                   STØTTEFORENINGEN 
 

                                                           Dato: 24. september 2021 
 

R e f e r a t 
 
 

af bestyrelsesmøde  
onsdag den 22. september 2021 kl. 10.00 

på Hospicegården Filadelfia 
 
 
I mødet deltog: Bjørn Christensen, Niels Oved, Peter Nørgaard Mortensen, Inge 

Mortensen, Flemming Greve, Nanna Walther, Lissy Søby, Lissi 
Søemosegaard Christensen, Susanne Dalsgaard, Kirsten Christensen 
og sekretær Merete Sømark (ref.) 

 
Afbud:  Dorthe Pedersen 
  
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26/5 og 30/6 2021 

Referat af begge møder blev godkendt. 
 

3. Orientering fra Hospicegården v/frivilligkoordinator Susanne Dalsgaard 
Samtlige corona-restriktioner er ophævet, og der bliver igen holdt 
arrangementer. Coronaperioden har taget hårdt på frivilligheden, og for at 
opretholde et passende korps til at understøtte aktiviteterne, vil 
Hospicegården fremover holde to informationsaftener om året med 
efterfølgende introdag for dem, der har vist interesse for at være frivillig. I 
informationsmødet deltager frivillighedskoordinatoren, frivillige, 
sygeplejersker og hospicepræsten. Programmet for arrangementerne 
indeholder oplæg, visning af film om Hospicegården, alm. hygge og kaffe 
og mulighed for at få svar på spørgsmål. Næste arrangement er den 26. 
oktober. Susanne Dalsgaard opfordrede til at Støtteforeningens bestyrelse 
er med til at brede budskabet ved at dele Facebookopslag.  
Efter seneste informationsmøde er der rekrutteret to mandlige frivillige. 
Pt. er der 27 frivillige, men der er kontinuerligt brug for at få nye med. 
Man vil prøve at være mere specifik i søgning af kompetencer og af 
frivillige, der kan komme i faste tidsrum, hvor der er brug for hjælp.  

    
4. Orientering fra formanden 

Der arbejdes fortsat på at få legitimeret bestyrelsen i banken, hvilket er 
forudsætningen for at regnskabsføreren kan få fuldmagt til foreningens 
konto. Formand og regnskabsfører sætter sig sammen for at lave 
perioderegnskab for 2021. Det blev oplyst, at Sorø Inner Wheel Klub har 
doneret 2.000 kr. til foreningen. 
 

5. Orientering fra næstformanden  



Deltog i Folkemøde Sorø. Nærmere under punkt 8. 
 

6. Orientering fra kassereren 
Intet nyt. 

 
7. Orientering fra sekretæren – incl. ny folder 

Folderen blev godkendt i den foreliggende udgave. Det overvejes at lave 
information om Støtteforeningen som indstik til Hospicegårdens folder. 
Støtteforeningens site på Hospicegårdens hjemmeside skal opdateres med 
kontakt på formanden og referater fra bestyrelsesmøder. Det blev drøftet, 
hvordan vi får information om støtteforeningen bredt ud i et større 
geografisk område.  
 

8. Evaluering af Folkemødet i Sorø 
Der var pæn interesse og der blev uddelt foldere til interesserede. 
Deltagerne fik snakket med mange borgere. 3-4 viste interesse for at blive 
frivillig. Det er svært at måle en direkte værdi af at stille op til Folkemøde 
Sorø, men deltagerne er af den opfattelse at synlighed har værdi på den 
lange bane. 
 

9. Nyhedsbrevet i december 
Næste nyhedsbrev udsendes i begyndelsen af december. Indlæg – også 
gerne fra bestyrelsesmedlemmer – bedes sendt til sekretæren senest 25. 
november 2021. Status på udsendelse er, at de fleste sendes på mail, 
mens 28 medlemmer får nyhedsbrevet med brev.  
 

10. Eventuelt 
Dato for generalforsamlingen i 2022 er den 23. februar 2022 kl. 19.00. 

 
11. Næste møde 

Onsdag den 24. november kl. 10.30. 
 


