
       

                                                                   STØTTEFORENINGEN 
 

                                                           Dato: 26. november 2021 
 

R e f e r a t 
 
 

af bestyrelsesmøde  
onsdag den 24. november 2021 kl. 10.30 

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

Mortensen, Flemming Greve, Nanna Walther, Susanne Dalsgaard, 
Kirsten Christensen og Merete Sømark (ref.) 

 
Afbud:  Dorthe Pedersen, Lissy Søby, Lissi Søemosegaard Christensen 
  
 
1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22/9 2021 

Referatet blev godkendt. 
 
3.  Orientering fra Hospicegården 

Susanne Dalsgaard orienterede om, at der er fuld gang i huset og at der har 
været, og fortsat planlægges arrangementer med støtte fra de frivillige. Der er 
afviklet en succesfuld informationsaften med deltagelse af 26, hvilket har ført til 
15 ansøgninger om at blive frivillig. Ansøgerne har været på hygiejnekursus, og 
de er nu klar til at gå ind i arbejdet. Pt. er der 37 frivillige tilknyttet, hvilket er 
tæt på at dække daglige vagter hhv. kl. 10-14 og kl. 16-20 med to i hver vagt. 
Men der skal gerne være et overskud, så der vil stadig skulle søges efter flere. 
Det er glædeligt med den store interesse, som kan være understøttet af aktivitet 
på Facebook og at frivillige trækker nogen fra deres netværk med. Huset vil nu 
blive pyntet op til jul. 1. søndag i advent holdes et aftenarrangement, som 
Støtteforeningen bidrager til med 2.500 kr. Den 24.12. er der julemenu midt på 
dagen. Margrethe holder adventsgudstjeneste den 2. søndag i advent og 
julegudstjeneste den 25. december samt nytårsaften. Alle er forsigtige mht. at 
undgå at få smitte ind i huset.  

    
4.  Orientering fra formanden 

Godkendelse i banken vil være endeligt på plads, når kassereren har 
underskrevet dokumenterne. Fra et bestyrelsesseminar i Hospicegårdens 
bestyrelse orienterede formanden om status på Hospicegårdens strategi. 
Belægningsprocenten ligger 1,5 % over det budgetterede. Lægedækningen er 
kommet i fastere rammer. Hospicers fremtid var også blevet drøftet bl.a. i 
forhold til patientgrupper. Der planlægges et fællesmøde i maj 2022 mellem 
Hospicegårdens medarbejdere, bestyrelse og støtteforeningens bestyrelse. 
Hospicechefens indsats er efter en evaluering fundet fuldt tilfredsstillende og 
påskønnelsesværdig. 

 



5.  Orientering fra næstformanden 
Intet. 
 

6.  Orientering fra kassereren 
Kassereren redegjorde for det udsendte perioderegnskab. Foreningen har 86 
enkelt-medlemmer og 116 par-medlemmer - i alt 202 medlemmer. Derudover 
donationer fra erhverv og foreninger. Pga. corona er der ikke er brugt midler til 
kurser til de frivillige. Kørselssedler sendes fortsat til kassereren. Der har været 
dialog med Sct. Georgs Gilderne om støtte.  
 

7.  Orientering fra sekretæren 
Samler indlæg til nyhedsbrev, der vil blive udsendt først i december.  

 
8.  Støtteforeningens fremtid 

Desværre er medlemstallet støt faldende, og det er en trussel mod foreningens 
eksistens. Det blev drøftet, hvordan vi kan tilføre nye kræfter til bestyrelsen i 
arbejdet med få flere medlemmer og donationer eller at lave arrangementer, der 
kan generere støttemidler. På den baggrund, og da flere bestyrelsesmedlemmer 
træder ud, blev det aftalt, at der i god tid inden generalforsamlingen postes en 
opfordring på støtteforeningens Facebook-side til at deltage i arbejdet. Det 
kræver medlemskab at have stemmeret på generalforsamlingen og for at kunne 
blive valgt ind. Bestyrelsen ser også gerne nogle af de frivillige i bestyrelsen. 

 
9.  Nyhedsbrevet i december 

Der er i skrivende stund modtaget indlæg fra formanden og fra Inge Mortensen. 
Indlæg fra Susanne Dalsgaard er på vej. 

 
10.  Eventuelt 

For bedre overblik skal medlemslisten konverteres til et andet program. 
 
11.  Næste møde 

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 15.00 på Hospicegården. Generalforsamling 
onsdag den 23. februar 2022. 

 


