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Å R S S K R I F T 
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Støt Hospice-sagen 

- for bedre omsorg ved livets afslutning! 

 



 

Kære medlemmer i Hospice Sjællands 
Støtteforening 

Den 30.11.2020. 

To gange i år har I modtaget nyheds-
brev med en indbydelse til årsmøde. I 
nyhedsbrev nr. 1/2020 både indbød vi 
til og med et ekstra indlæg udsattes 
årsmødet på grund af Corona Virus 
og den nedlukning af samfundet det 
medførte. 
 
I nyhedsbrev 2/2020 var der igen en 
indbydelse til årsmøde, men bare 3 
døgn før årsmødet var smittetallet 
steget så meget, at regeringens ret-
ningslinjer medførte, at man ikke måt-
te forsamles mere end 10 personer,

 
 

så vi måtte i hast via vores hjemme-
side og Facebook endnu engang ud-
sætte årsmødet. 
 
Som bestyrelse er vi forpligtet til at 
sikre formalia overholdt. Vi er på 
grund af Corona Virus i en force 
majeure lignende situation, hvor vi 
ikke kan afholde et ”fysisk møde”, 
men indbyder med dette brev vores 
medlemmer til at tage stilling til/god-
kende de områder, vi ifølge vedtæg-
terne årligt skal behandle på et års-
møde.

 
1 Formandens beretning. 
Den beretning, der var udarbejdet til aflæggelse på årsmødet den 26. oktober 2020. 
(se side 4 – 7) 
 

2 Aflæggelse af regnskab. 
Årsregnskabet med kommentarer fra Støtteforeningens kasserer Anker Axelsen. (se 
side 8 – 11) 
 

3. Fastsættelse af kontingent for 2021. 
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent 125,- kr. for enlige og 200,- kr. for ægte-
fæller/samboende 
 

4. Indkomne forslag. 
Kan vi ikke behandle, da vi ikke har et fysisk møde, men bestyrelsen vil naturligvis 
behandle forslag, hvis medlemmerne har nogle - skal i så fald være formanden i 
hænde den 10.december 2020. 
 

5. Valg af formand. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Ad 5 og 6. Den samlede bestyrelse har tilkendegivet, at de gerne varetager forenin-
gens interesser og bestyrelsens arbejde frem til årsmødet 2021, hvor et fysisk valg kan 
finde sted. 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Kirsten Pilgaard og Poul H. Jensen har tilkendegivet, at de modtager genvalg hvilket 
bestyrelsen i den nuværende situation betragter som et valg. 

 
2 



 
 
 
Det er bestyrelsens håb, at vi på den-
ne måde har sikret den bedst mulige 
information om Støtteforeningens liv 
og virke 
 

Vigtigt 
Hvis der er indsigelser i forhold til 
ovenstående og de medsendte bilag 
bedes det meddelt formanden Karen 
Margrethe Lund på e-mail:  

formand@hosjstf.dk 
senest den 10. december 2020 kl. 
12.00.  
Her vil bestyrelsen træde sammen og

 
 
formelt afvikle årsmødets dagsorden. 
 
Herefter konstituerer bestyrelsen sig 
med en næstformand, kasserer og 
sekretær og sikrer referat af et lidt 
usædvanligt årsmøde. 
 
Hvad Corona kommer til at betyde for 
bestyrelsens arbejde kan kun fremti-
den vise. Lige nu er smittesprednin-
gen lidt skræmmende. Vi må alle pas-
se godt på hinanden og os selv. Og 
så håber vi, at det bliver muligt at af-
holde et traditionelt årsmøde i 2021.

 
 

Karen Margrethe Lund 
Formand 

Hanne Høyer Pedersen 
Næstformand 

Anker Axelsen 
Kasserer 

 
 

Charlotte Tolderlund 
Sekretær 

Ingelise Møller 

 
 

Hannelore Reisz Vivi Bräuner Thorsen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedsdagen 31. august 2019 på Hestetorvet i Roskilde. 

I teltet: Karen Margrethe Lund, Hannalore Reisz, Ingelise Møller. 
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Årsberetning                                  Af Karen Margrethe Lund 

En beretning er altid lidt tilbageskuen-
de, men på grund af de restriktioner, 
Covid-19 har medført er det nærmest 
historie, som jeg vil prøve at aktuali-
sere lidt. Vil også række blikket lidt 
ind i det, der nu er aktuelt i Støttefor-
eningens arbejde. 
 
Lidt medlemsstatistik. 
Vi gik ind i 2019 med et medlemstal 
på 590 fordelt med 260 enkelt med-
lemskaber og 165 dobbelt medlem-
skaber. 
 
Ved udgangen af 2019 var medlems-
tallet 572 fordelt med 258 enkelt med-
lemskaber og 157 dobbelt medlem-
skaber. 
 
I perioden har vi fået 10 nye medlem-
mer, men det tal udlignes ved, at 10 
medlemmer er døde. 1 medlem er 
udmeldt og 18 er slettet på grund af 
manglende adresse. 
 
Medlemskabet er vigtigt for forenin-
gens arbejde, og vi har brug for og 
sætter stor pris på jer som ambassa-
dører rundt omkring i jeres netværk. 

Et forandringens og udfordringens 
år for Støtteforeningens bestyrelse. 
De af jer, der deltog i årsmødet sidste 
år, husker nok den lidt – skal vi sige 
overraskende situation, vi stod i på 
aftenen med en formand, der måtte  
sige fra, så der startede forandringer-
ne, men vi tog udfordringen i stiv arm, 
og bestyrelsen kan nu med glæde for-
tælle, at vi på nogle områder har ryk-
ket os lidt og faktisk både lyttet til og 
handlet på opfordringer, der flere gan-
ge har lydt fra medlemmer på årsmø-
derne. Det vender jeg tilbage til. 
 
Men først lidt fra de indre linjer. Ny 
Webmaster – noget af en mundfuld 
for Louise Reisz at tage over efter 
Reginald, der har været med lige fra 
starten. Vi har alle nydt godt af hans 
store indsats både vedrørende vores 
hjemmeside og ved produktion af for-
eningens mange nyhedsbreve. 
 
Den bedste sparringspartner vedr. ny-
hedsbreve og hjemmesiden er besty-
relsesmedlem Ingelise Møller, som 
også har været med fra starten. Vi 
bliver holdt op til deadline, og vi ken-
der alle hendes – positive og kærligt 
mente – røde streger. 
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For at give de bedst mulige arbejdsvil-
kår både for Webmaster og bestyrel-
sesmedlemmer ser vi på, hvordan vi 
kan løse opgaverne optimalt for alle. 
For indsatsen i 2019 skal lyde en stor 
tak til både Louise Reisz og Ingelise 
Møller. – Lidt sent i forhold til arbejdet 
i 2019, men lige velment.  
 
I 2019 fik Støtteforeningen også en ny 
samarbejdspartner på Hospice, idet 
den daværende Hospicechef Aino An-
dersen stod af ”hamsterhjulet”, som 
hun selv udtrykte det. 
 
Karin Højgaard Jeppesen tiltrådte 
som ny Hospicechef. Hun fortsatte 
trenden med at deltage i vores besty-
relsesmøder, og vi føler os både ind-
draget og godt informeret om livets 
gang på Hospice. 
 
Bestyrelsen har i 2019 holdt 5 besty-
relsesmøder, og udover hospiceche-
fen deltager i de fleste tilfælde for-
manden for Hospice-bestyrelsen Niels 
Henning Jensen og frivilligkoordinator 
Tina Gyldmark. 
 
På Hospice er der ca. 60 frivillige, 
som vi støtter op om på forskellig vis. 
De får deres transportomkostninger 
dækket, men da ikke alle bor lige om-
kring Hospice, har vi lagt et loft på 30 
km hver vej. Derudover søger og får 
Tina tilskud til temadage for de frivil-
lige, studieture til andre Hospicer og 
julefrokost. 
 
De frivillige er næsten uundværlige for 
Hospice, og én af Støtteforeningens 
gode handlinger er at bakke op om 
det frivillige arbejde, også økonomisk. 
Af regnskabet med kommentarer 
fremgår, hvad der er ydet til det frivil-
lige arbejde i 2019.

Andre af Støtteforeningens midler er 
gået til sang, musik eller anden un-
derholdning, der er med til at sprede 
glæde til mennesker, der lever på 
kanten af tilværelsen og til deres på-
rørende. 
 
Et aktivitetsudvalg bestående af både 
frivillige og medlemmer af Støttefore-
ningens bestyrelse, har været initiativ-
tagere til en række arrangementer og 
aktiviteter på Hospice. I stedet for op-
remsning af X antal arrangementer i 
2019 vil jeg prøve at give jer fornem-
melsen af oplevelsen over at se og 
mærke den glæde og ofte også et en-
gagement fra patienter og deres på-
rørende, når Hospice er rammen om 
en ”Nytårskur” med gallaklædte 
Lancier dansere, en vidunderlig jazzet 
stemme synger vintersange til akkom-
pagnement på husets flygel, en san-
ger og musiker, der serverer nogle af 
Cornelis Vreeswijks mest kendte san-
ge, en koncertpianistinde, der tryller 
skønne toner fra flyglet, muntre nave-
re synger naversange kombineret 
med fortællinger om naverlivet. Når et 
spillemandsorkester giver den gas 
eller når en finurlig trombadour under-
holder med akustisk guitar og mund-
harmonika. Eller et kirkekor, der hol-
der øveaften. Så er patienter og pårø-
rende ofte en tur ned ad memory 
laine. 
 
Alt dette er et frisk pust, vi kan bringe 
ind til mennesker, der ikke mere har 
mulighed for selv at opsøge én eller 
anden kulturel oplevelse. Og hertil 
bruger vi af jeres medlemskontingent 
til honorar og transportudgifter – en 
del optræder gratis, men så får de en 
erkendtlighed i form af nogle flasker 
vin eller en buket blomster. Af regn-
skabet fremgår det, hvad vi har brugt 
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hertil i 2019, 
 
Den mere udadvendte del af 
bestyrelsens arbejde. 
Vi deltager årligt med en stand på 
Sundhedsdagen i Roskilde. I 2019 var 
der som en ny aktivitet arrangeret 
Skattejagt for børn, som vi deltog i. 
Børnene fik udleveret et skattekort. 
De skulle finde foreninger, der var 
nævnt på kortet. Som bevis på at de 
havde været hos os og svaret på et 
let spørgsmål, fik de et lille klister-
mærke med vores logo, som blev sat 
på skattekortet, Som belønning fik de 
en lille ting, som var doneret af Flying 

Tiger i Skomagergade – Stor tak for 
det. 
 
Støtteforeningen er medlem af den 
landsdækkende organisation Hospice 
Forum Danmark, som bl.a. har til for-
mål at arbejde for udbredelse af kend-
skab til hospicetanken. Her har vi i 
2019 deltaget på et inspirerende un-
dervisnings- og udviklingsseminar 
samt på Generalforsamlingen og 
Årsmødet. 
 
Jeg sagde indledningsvis, at vi havde 
lyttet til ønsker fra jer og at virkeliggø-
re nogle af målene i Strategiplan 
2025. 
 
Inspiration til den første aktivitet fik vi 
på Årsmødet i Hospice Forum Dan-
mark. Det lykkedes at få den fore-
dragsholder, vi havde oplevet på de-
res Årsmøde til et arrangement hos 
os. Formålet med aktiviteten var na-
turligvis at forsøge at udbrede kend-
skab til Støtteforeningen og som en 
sidegevinst måske kapre et par nye 
medlemmer. Så den 21.11.2019 
 inviterede vi til et spændende fore-
drag under overskriften ”Hvordan

hjælper vi hinanden, når livet er 
svært” ved Ole Raakjær, sognepræst 
og præst på Hospice Vangen og Det 
palliative Team i Nørresundby. De-
sværre var deltagerantallet begræn-
set, men de der deltog, fik virkelig en 
god oplevelse. Arrangementet blev 
afholdt i samarbejde med Kræftens 
bekæmpelse i Roskilde. 
 
I 2019 fik Trekroner deres egen kirke, 
så vores næste aktivitet var at sige ja 
til et samarbejde med kirken om en 
julekoncert med SonusKoret fra Jyl-
linge. Det var til gengæld godt besøgt. 
 
Jeg berører også lige fremtiden lidt, 
selv om det nok rettelig hører til be-
retningen for 2020, men jeg sagde 
tidligere, at vi både havde lyttet og 
flyttet os lidt. 
 
Lyttet fordi vi nu har haft arrangeret et 
par aktiviteter bl.a. for at give vores 
medlemmer lidt mere end et Årsmøde 
og to nyhedsbreve for deres medlem-
skab, men også lidt mere egoistisk 
skabe interesse for et medlemskab. I 
er de bedste ambassadører for Støt-
teforeningen og dem vil vi gerne have 
flere af, så vi fortsat kan være med til 
på mange måder at gøre Hospice til 
stedet – Hvor livet leves.  
 
Lyttet til opfordringen om at følge med 
tiden og spare penge, idet det nu er 
muligt at få Nyhedsbrevet og anden 
information tilsendt elektronisk. Indtil 
nu er der 96 medlemmer, der har op-
givet deres e-mailadresse. Her vil jeg 
gerne sige en stor tak til Anker Axel-
sen for hele registreringsarbejdet. 
 
Følge med tiden – nu kan I også finde 
os på Facebook ved at gå ind på Ho-
spice Sjælland Støtteforening, men 
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det er så nyt, at vi først skal lære at 
gøre og holde siden aktiv, så ha’ lidt 
tålmodighed med os. 
 
Af de mål, vi havde sat os, mangler vi 
nu at få udviklet en ny pjece om Støt-
teforeningen og få oprettet mobil pay, 
så man bl.a. kan betale på den måde, 
når man køber varer fra vores lille 
salgsreol på Hospice. 
 
Afslutning 
Covid-19 har vendt op og ned på så 
meget, givet os udfordringer og be-
grænsninger, og det føles lidt under-
ligt her næsten ude af 2020 at takke

 mine bestyrelseskolleger for den må-
de, vi i 2019 sammen fik bestyrelses-
arbejdet i gang på efter et noget ho-
vedkulds valg på sidste årsmøde. Vi 
beholder arbejdstøjet på og får forhå-
bentlig et 2021, hvor vi kan sætte an-
dre områder fra Strategiplan 2025 i 
værk. Men jeg vil også opfordre jer til 
at kontakte os med forslag og ønsker, 
hvis I får en ide, I synes vi skal se på. 
 
Tak for jeres støtte som medlemmer 
og undskyld at vi på grund af Covid-
19 restriktioner er tvunget til denne 
form for Årsmøde. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støtteforeningens salgsreol på Hospice.           Foto: Anker Axelsen. 

 
Som vist i regnskabet, har støttefore-
ningen en indtægt ved salg.af kugle-
penne, lommelygter, karklude og

blomsterkort. Tusind tak for støtte 
også på denne måde.
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Regnskabet                                                                    ved Anker Axelsen 

Årsregnskab for år 2019 
 
 

Resultatopgørelse 2019   2018 
Kontingent og gaver fra medlemmer 82.820,00   111.065 

Mindegaver 0,00   11.650 

Donation: ISOBRO 7.609,16   0,00 

Indtægter ved arrangement og salg 6.937,21   4.682 

Tilskud: Roskilde Kommune 15.000,00   15.000 

Renter 0,00   -11 

Indtægter i alt  112.366,37  142.386 

     
Frivillige 25.318,60   31.107 

Uddannelse og kurser for frivillige 18.492,58   29.116 

Underholdning 17.862,85   20.857 

Hospice Sjælland  1.324,95   90.000 

Nyhedsbreve incl. forsendelse 21.662,93   8.098 

PR og information 6.135,97   2.630 

Hilsener og gaver 3.888,45   1.468 

Arrangementer for medlemmer 22.064,75   0 

Foreningens årsmøde 4.693,65   19.157 

Kontingenter: Hospice Forum Dk. m.fl. 2.570,00   2.588 

Bestyrelsesarbejde 5.574,36   3.265 

Administration 3.056,15   1.733 

Udgifter i alt  132.645,24  210.019 

Ordinært resultat  -  20.278,87  - 67.633 

Ekstraordinær indtægt:     
Modtaget arv iflg. testamente  0,00  346.420 

Årets resultat  -  20.278,87  278.787 
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Status pr. 31. december 2019 
 

 

Aktiver  2019   2018 
Indestående i Bank  625.069,12   633.430 

Varelager  5.585,69   8.802 

Andre aktiver  13.020,00   28.500 

Aktiver i alt   643.674,81  670.732 

      

Passiver      

Diverse passiver  120.648,08   127.427 

Egenkapital primo 543.305,60    264.519 

Årets resultat 20.278,87    278.786 

Egenkapital ultimo  523.026,73   543.305 

Passiver i alt   643.674,81  670.732 

 
Roskilde, den 25. januar 2020 

 

 

Karen Margrethe Lund, formand 

signeret. 

Roskilde, den 25. januar 2020 

 

 

 

Anker Axelsen, kasserer 

signeret. 

 

REVISIONSPÅTEGNING 

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte regnskab for år 2019 for Hospice Sjælland 

Støtteforening. 

 

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte 

revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at 

regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, og som helhed fyldestgørende. 

 

Konklusion 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og årsregnskabet giver efter min 

opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt 

resultat. 
Roskilde, den 6. februar 2020 

 

 

 

Kirsten Pilgaard, revisor 

signeret. 
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Regnskabsberetning                                            ved Anker Axelsen 

I 2019 er regnskabet også udtryk for 
trofasthed, gavmildhed og opbakning 
fra støtteforeningens medlemmer. 
 
Indtægtssiden udgør i alt 112.366 kr.  
 
Først og fremmest posten kontin-
genter og gaver fra medlemmerne 
på 83 tkr.*) Beløbet fordeler sig med 
44 tkr. i kontingenter og 39 tkr. i ga-
ver. Af årets gavebeløb er godt 28 tkr. 
Indberettet til SKAT, som fradrag for 
29 givere. 
 
Mindegaver er en relativ ny post i 
regnskabet, der blev ikke gjort brug af 
denne mulighed i 2019. I 2018 udgjor-
de posten godt 11 tkr. 
 
Posten Donationer svinger fra år til 
år, i 2019 er der indgået godt 7 tkr. fra 
ISOBRO, som er indsamlingsorgani-
sationernes brancheorganisation.  
 
Arrangementer og salg består i 
2019 alene af fortjeneste ved vare-
salg af effekter som kuglepenne, lom-
melygter, blomsterkort og karklude og 
er på små 7 tkr. 
 
Som tidligere år har vi også i 2019 
modtaget tilskud fra Roskilde Kom-
munes frivilligmidler på 15 tkr., et til-
skud, som vi er meget taknemlige for 
. 
Således blev årets samlede indtægt 
på 112.366 kr. mod sidste år 142.386 
kr. 
 
På udgiftssiden finder vi i 2019 de 
samme poster som tidligere år. 

Posten frivillige udgør 25 tkr., et fald 
i forhold til sidste år på små 6 tkr. 
 
Uddannelse, kurser og supervision 
beløber sig godt 18 tkr., mod godt 29 
tkr. sidste år. 
 
Underholdning på Hospice Sjælland 
beløb sig til godt 17 tkr. mod sidste år 
godt 20 tkr. Beløbet er udtryk for no-
get af den aktivitet, der foregår på Ho-
spice Sjælland til glæde og støtte for 
patienter og pårørende. Når beløbet 
er mindre, skyldes det, at mange yder 
til aktiviteterne uden at ønske hono-
rar. 
 
Posten Hospice Sjælland på godt 1 
tkr. er en ekstra sengebakke til brug 
ved en sygeseng. 
 
Vores nyhedsbreve inkl. forsendel-
se udgør godt 22 tkr. og omfatter tryk-
ning med 8 tkr., forsendelse med 6 
tkr. idet PostNord godtgjorde støtte-
foreningen med små 3 tkr. grundet 
forsinket levering, herudover indgår 
små 7 tkr. på nyt layout. 
 
PR og information på godt 6 tkr. om-
fatter primært vores hjemmeside mod 
knap 3 tkr. i 2018. 
 
Til arrangementer for medlemmer-
ne er brugt 22 tkr. Med ønsket om at 
skaffe nye medlemmer og fastholde 
den bestående medlemsskare, af-
holdt støtteforeningen i 2019 en fore-
dragsaften med hospicepræst Ole 
Raakjær i samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse, og efterfølgende en ju-
lekoncert i Trekroner Kirke med So-
nusKoret fra Jyllinge.

*) tkr. = tusind kroner.                                             10



 
 
Øvrige omkostninger, hilsener og  
gaver, foreningens årsmøde, Hospice 
Forum Danmark, bestyrelsesarbejde 
og administration udgør godt 19 tkr. 
mod sidste år 28 tkr. Alt i alt et samlet 
forbrug på 132.645 kr. mod 210.019 
kr. i 2018.  
 
Årets ordinære resultat blev herefter 
negativt med 20.279 kr. 
 
Foreningens aktiver består pr. 31. 
december 2019 af indestående i ban-
ken på 625 tkr. og varelager på små 6 
tkr. samt andre aktiver på 13 tkr. der 
udgør gavebeløb, der først indgår i  
januar 2020.  
 
I alt samlede aktiver 643.675 kr. 

 
 
På passivsiden er der godt 120 tkr. i 
andre passiver, heraf 115 tkr. hensat 
til haveprojekt og udsmykning på Ho-
spice samt ikke betalte omkostninger 
vedr. 2019 på lige godt 5 tkr. 
 
Foreningens egenkapital udgør 
efter fradrag af årets resultat på  
20.278 kr. i alt 523.026 kr. og status 
balancerer herefter med 643.675 kr. 
 
Regnskabet er revideret af forenin-
gens revisor, som ikke har fundet an-
ledning til bemærkninger. På bestyrel-
sens vegne indstilles regnskabet til 
årsmødets godkendelse. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Kære medlemmer. 
Da I modtager dette årsskrift i jule-
måneden, vil bestyrelsen benytte 
lejligheden til at ønske jer alle rigtig 

Glædelig Jul og Godt Nytår. 
 

 
 
Vi håber, at det i 2021 bliver muligt at 
vende tilbage til nogenlunde normale 
tilstande i Danmark. 
 
 
 
 
 

Årsskriftet 

er redigeret af: 
Ingelise Møller og 

Anker Axelsen 
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Efterårets farver. Foto: Anker Axelsen 

 
 

Foreningens adresse: 
 

Hospice Sjælland Støtteforening 
CVR – nr.: 3200 9085 

E-mail: formand@hosjstf.dk 
 
 

Bestyrelsen 2019/20: 

• Karen Margrethe Lund, Roskilde, (formand), tlf. 26 17 97 66 

• Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, (næstformand), tlf. 27 30 02 22 

• Anker Axelsen, Roskilde, (kasserer), tlf. 29 64 63 80 

• Charlotte Tolderlund, Karlslunde, (sekretær), tlf. 28 39 11 96 

• Ingelise Møller, Roskilde, tlf. 29 79 99 70 

• Hannelore Reisz, Greve, tlf. 23 67 53 73 
• Vivi Bräuner Thorsen, Greve, tlf. 20 82 92 12 

 

Bankkonto: Reg.nr. 2290 — konto nr. 3490 763 855 
 

Følg os på 
hjemmesiden: www.hosjstf.dk 

og på Facebook: Hospice Sjælland Støtteforening 

mailto:formand@hosjstf.dk

