Hospice Sjælland Støtteforening
Referat

af årsmødet 2015
afholdt den 3. februar 2015 kl. 19 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvel 120,
Roskilde. Med deltagelse af ca. 26 medlemmer.
Rolf Birger Petersen bød velkommen og vi indledte mødet med en meget aktuel
fællessang ’I sne står urt og busk i skjul’, hvorefter ordet blev givet til Hospicechef Aino
Andersen.
Hospicechef Aino Andersen startede sit indlæg med at citere fra bogen ’tæt på døden,
tæt på livet’, et indlæg fra Marianne Harbo, ’Sorrig og glæde vandrer i hobe’. Derefter
fortalte Aino, at Støtteforeningen er en stor medspiller for at hospice kan give livskvalitet til
beboerne.
15. januar 2014 åbnede 4 nye boliger på Hospice Sjælland, således at der nu i alt er 16
pladser. 24. februar 2014 var den officielle åbning. De nye pladser har bevirket, at der i
2014 var 54 % flere beboere end i 2013, nemlig 310 beboere i 2014 mod 209 i 2013.
Det større antal beboere stiller store krav til såvel medarbejdere som frivillige. Der har
været nedsat en række arbejdsgrupper og den arbejdsgruppe, der evaluerede det
endelige projekt, konkluderede at hospice har fået en ’ny, positiv, fælles kultur’.
Aino Andersen talte om fortid:
er historie
nutid:
en gave
fremtid: en drøm.
Fremtiden er, at en indretningsarkitekt har været på besøg, og der nu er indrettet små
hyggekroge på hospice samt bedre muligheder for børn og unge. Der mangler stadig
udsmykning i gangarealerne, dette arbejde holdes der møde med Ny Carlsberg fonden
om. I den forbindelse takkede Aino for de 25.000 kr., Støtteforeningen har givet som gave
til udsmykning.
En stor tak til de frivillige for opbakning til at yde aktiv livshjælp på hospice.
Aino Andersen sluttede sit indlæg med at læse endnu et digt af Marianne Harbo ’Hvad er
en frivillig’.
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Årsmødet.
Rolf Birger Petersen startede med at beklage, at der var en trykfejl på dagsordenen til Årsmødet. På
bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne var anført ændring til § 3, stk. 3, dette skulle have
været § 4, stk. 3.

Bestyrelsen foreslog landsdommer Mikael Sjöberg som årsmødets dirigent.

Dagsorden

1 Valg af
a) Dirigent

Beslutning
a) Mikael Sjöberg blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at
dagsordenen var udsendt i overensstemmelse med
vedtægterne. Mødet blev erklæret lovligt indkaldt
og dermed beslutningsdygtig.

b) Referent

b) Bodil Baltzer

c) Stemmetællere

c) Karen Margrethe Lund og Hannelore Reisz

2 Formandens beretning

Lidt om medlemsstatistik
Pr 31.12 2014 havde vi 681medlemmer. For et år siden
var det 675. I forhold til samme dato forrige år
sammensætter det sig af 8, der er afgået ved døden
og 15, som vi har måttet slette på grund af manglende
adresse, eller måske manglende meddelelse af
adresseændring. 5. er udmeldt og vi har en tilgang på
33 medlemmer. Vi har 282 enkelt medlemskaber og
197 dobbelt medlemskaber.
Vi har ikke noget egentlig mål for medlemstallet, men
ser det selvfølgelig som en del af den økonomiske
baggrund for foreningens virke i forholdet til beboerne
på Hospice Sjælland.
Nyhedsbrevene og hjemmesiden
Jeg fornemmer at nyhedsbrevene virker som en god
kontakt til vore medlemmer. Synes også at vi har
bestræbt os for bredt at informere om vore aktiviteter.
Redaktionskomitéen består af Reginald Hansen og
Ingelise Møller, der begge yder stor indsats i forbindelse
med vort ene ansigt udad. Reginald har derudover en
anden frivillig opgave som vores webmaster og
dermed ansvarlig for vort andet ansigt udadtil i form af
vores hjemmeside, med et fortsat udviklingsarbejde og
kontinuerlig vedligeholdelse m h t opdatering.
Det sidste - opdatering - er et must.
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Senest har vi modtaget informationer om omfanget af
besøg på de enkelte artikler. Vi indbyder Reginald
Hansen til det næste bestyrelsesmøde for en dialog
omkring hjemmesiden og Nyhedsbrevet
Kig ind på hjemmesiden og bliv opdateret.
Årets gang fra Hospiceledelsens side
Hospicechefen har i sit indlæg nogle facts omkring
antal.
Oplysningen om at 54 % af ansøgerne i 2014 har fået
plads betragter jeg som en skelsættende passage af
50 % grænsen.
De store linjer
I min beretning vil det være naturligt at berøre den
festlige indvielse af udvidelse med 4 beboerboliger.
Fantastisk at opleve og konstatere hvor godt
udvidelsen er indpasset i det bestående. Personligt slår
det mig - HVER GANG JEG BEVÆGER MIG RUNDT PÅ
HOSPICE I MIN EGENSKAB AF FORMAND FOR
STØTTEFORENINGEN - med en form for varm glæde
over, at udvidelsen giver mulighed for at flere får lov til
at tilbringe de sidste levedage, i samme omgivelser
som min hustru må have oplevet det for 2 3/4 år siden.
Støtteforeningens gave til Hospice 25.000 kr., indgår nu
i midlerne til udsmykningen af den nye del i et
samarbejde med Hospice bestyrelsen.
Donering af gave/ arv til fordel for Støtteforeningen
Det spørgsmål fik vi på Sundhedsdagen.
Det korte svar er: Vi er fritaget for arveafgift/ boafgift.
I kassererens klumme i næste nyhedsbrev, vil vi beskrive
alle de formalia der mest hensigtsmæssigt skal
iagttages i forbindelse med donation til fordel for
Støtteforeningen. Vi er taknemmelige for ethvert beløb.
Pressens bevågenhed overfor vort arbejde samt
Hospice i øvrigt.
Indvielsen af den nye afdeling blev omtalt i den lokale
presse med billeddækning. Ved den lejlighed havde
jeg fornøjelsen at overrække et gavebrev til
formanden for Hospice bestyrelsen
Omtale samt billeder af glade bestyrelsesmedlemmer
gav det også, at udlodningen af midler fra fondene
bag Sjællandske Medier betænkte os med en portion
af 25 tusind kr.
Medlem af bestyrelsen Hannelore Reisz er blevet
portrætteret i en ugebladsartikel - Ugebladet Søndag
nr. 2/2014-omkring pleje af beboere på hospice,
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temaet var: Døden tæt på.
Sammen med Inge og Erling Møllehave har jeg været
inviteret til Holbæk Fjords Y´mens Club, hvor vi fik
overrakt en check på 4 tusind kr. til vort arbejde.
Samme ægtepar var endvidere Primus motor i det 3.
arrangement i Kirke Såby Kirke samt senere i den
gamle skole. Et succesfyldt arrangement på flere
fronter; hvoraf ikke mindst et beløb på over 50 tusind kr.
til fordel for Hospice Sjællands støtteforening
Tag på Hospice og få et længere liv! En artikel om Lis
Gebhard, der 2 gange har haft et ophold på Hospice.
Senest er vi i december betænkt med støtte - 15 tusind
kr. - fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde
kommune samt lidt over 4 tusind kr. efter et
donationsprojekt i Superbrugsen Hvalsø.
Udvalget til støtte af aktiviteter på Hospice Sjælland
Det kontingent, I som medlemmer betaler til
Støtteforeningen, bruges blandt andet til omkring 2224 arrangementer om året. D et vil sige gennemsnitligt
ca. 2 pr måned. Listen over aktiviteter i 2014 er, kan
man vel kalde det. Lang som Ida Davidsens
Smørrebrøds liste. Hør blot lidt fra spisesedlen:
• 17. januar, Lancierdans i orangeriet/ nytårskur
• 23. marts, Farfars "drengekor"
• 3. maj, Mor og søn - Jeannette Ulrikkesholm og
Valdemar synger og spiller på guitar
• 18.august, Martin Cholewa, sang (tenor) og
valdhorn og fruen Lise ved flyglet
• 20.oktober, Pianist Vivian Brøndum Rønne spiller
klassisk og evergreens
• 2.søndag i advent, Sopran Maria Johannsen
med 2 døtre, musik, operette, skuespil mm.
Stor tak til frivilligkoordinatoren Tina Gyldmark for den
followup, der ligger i det månedlige nyhedsbrev, -samt
på hjemmesiden, -omkring disse aktiviteter, en stor tak
til aktivitetsgruppen, og selvfølgelig også til de frivillige,
der stiller sig til rådighed med hjælp under
arrangemen-terne.
Projekter på bedding
Muligheden for kørsel i Rickshaw med beboerne
arbejdes der med. Afprøves også andre steder
I gang er Hospicebestyrelsen med etablering af en
havesti fra Tønsbergvej nord om, og langs
Slæggerupvej, hvor der etableres 2 udsigtspladser.
Det kontroversielle emne - Aktiv dødshjælp
Emnet blev aktualiseret i dagspressen i april 2014 som
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følge af en kendt forfatters tilkendegivelser herom for
eget vedkommende. Jeg samlede indtil udgangen af
april fra diverse aviser mange kommentarer.
Og i bestyrelsen blev emnet også berørt på mødet i
maj.
Af bestyrelsesreferatet fremgår. jeg citerer: Formanden
for Etisk råd har på et møde i Hospice Forum Danmark
udtalt, at der skal gives "aktiv hjælp til at holde livet ud"
og den udtalelse falder helt i tråd med Hospice
Sjællands holdning.
Emnet blev ligeledes berørt i min klumme i Nyhedsbrev
nr. 2/2014.
Hvem skal være årsmødets taler 2015.
Mulighederne var legio; og blev selvfølgelig også
behandlet i bestyrelsen. Det første emne, der kunne
være aktuelt, vandt stort set accept meget hurtigt.
Desværre måtte vi ’lægge vedkommende til side, til
bedre tider’. Nærmere herom senere!
Det næste emne viste sig at have mange muligheder
at byde på. Vi fandt foredragsholderen på Bornholm,
og jeg glæder mig til at præsentere jer for hende
senere i aften.
Men tilbage til " den til side lagte"
Nogle havde oplevet vedkommende på teaterscenen
i en speciel monolog og jeg fik lejlighed til at opleve
Pia Rosenbaum på Teaterscenen i Ishøj midt på året i
monologen " Oscar og den lyserøde dame".
Jeg fik en lille snak med hende bagefter, og fik senere
mulighed for at afdække, hvorledes Støtteforeningen
kunne engagere hende til en forestilling på Musicon,
Åben Dans.
Med en fantastisk støtte fra Roskilde Teater, Åben Dans
i Musicon, samt ikke mindst Kulturstyrelsen, er det
lykkedes at stable et arrangement på benene fredag
den 20. marts kl. 19:00 samt lørdag den 21. marts kl.
15:00. Og man får mulighed for at hilse på Pia
Rosenbaum efter forestillingen
Billetterne kan købes på www.Roskilde teater.dk .
Under Billetekspressen samt i aften- under kaffepausen
- hvor der kan købes / og eller bestille billetter.
På bordene ligger nærmere information svarende til
det, der er anført i Nyhedsbrev nr. 1.2015.
Jeg håber, at I vælger at få den oplevelse.
Afsluttende bemærkninger:
Det første år som formand for Hospice Sjællands
Støtteforening har været nye stier at betræde.
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Interessant og lærerigt, men også tidskrævende.
Heldigvis har jeg god støtte fra samtlige i bestyrelsen
hver på deres felt. Tak til jer alle herfor.
Ved denne lejlighed vil jeg gerne takke Reginald
Hansen, vores webmaster for et godt samarbejde, der
sikrer, at Støtteforeningens hjemmeside til stadighed er
opdateret. Reginald er, som tidligere nævnt, manden
bag den sidste opsætning, finpudsning samt
nødvendige stramning af vort Nyhedsbrev inden det
går til trykning.
Vore bestyrelsesmøder har deltagelse - helt eller delvistaf formanden i Hospice Sjælland, Niels Henning
Johansen, hospicechefen Aino Andersen, samt
frivilligkoordinatoren Tina Gyldmark. Til dem/jer vil jeg
gerne udtrykke bestyrelsens tak for den gode dialog vi
har. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde til gavn
for hospice ´s beboere.
Tak for Jeres opmærksomhed.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger

3 Aflæggelse af regnskab

Regnskab for 2014 blev uddelt til deltagerne og
kasserer Anker Axelsen gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2016,
nemlig kr. 125.- for enlige og kr. 200.- for
ægtefæller/samboende.
Dette blev vedtaget.

5 Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremlagt 2 ændringer til
vedtægterne, nemlig ændring til § 2, stk. 7 og § 4, stk.
3.
Ændringerne blev vedtaget enstemmigt

6 Valg af formand
7 Valg af
bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter

Rolf Birger Petersen blev valgt med akklamation for 1 år
til 2016.
 Karen Margrethe Lund genvalgt for 2 år til 2017
 Anker Axelsen genvalgt for 2 år til 2017
 Hannelore Reisz genvalgt for 2 år til 2017
 Niels Kølle genvalgt som suppleant for 2 år til
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2017
 Hanne Høyer Pedersen valgt som suppleant for
1 år til 2016

8 Valg af revisor og
revisorsuppleant

Revisor:
Kirsten Pilgaard genvalgt for 1 år til 2016
Suppleant: Poul Jensen genvalgt for 1 år til 2016

9 Eventuelt

Der blev fremsat et ønske om at vi benytter en større
skriftstørrelse i vore publikationer.
Dirigenten blev takket for sit arbejde og fik overrakt en
vingave.
Mikael Sjöberg er næstformand i Hospice Sjællands
bestyrelse, og han udtrykte på bestyrelsens vegne stor
glæde ved de frivilliges arbejde, som de sætter stor pris
på.
Værten på Sct. Jørgensbjerg Sognegård fik overrakt en
vingave.

Efter årsmødet fortalte Lillian Hjorth-Westh, viceforstander på Bornholms Højskole,
levende om ’Sigfred Pedersen i ord og billeder’. Et meget interessant og levende
indlæg.

24. februar 2015
Rolf Birger Petersen
formand

24. februar 2015
Mikael Sjöberg
dirigent
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