Hospice Sjælland Støtteforening
Sekretæren
Referat

af årsmødet 2008,
afholdt den 5. februar 2008 kl. 19,30 i Jakobskirken i Roskilde.
Særlig indbudt var medlemmerne af Hospice Sjællands Institutionsbestyrelse. Dog var ingen mødt frem.

Hospicechef Lise-Lotte Andersen

indledte aftenen med at berette fra Hospice Sjælland - ”hvor livet leves”. Fest skal der til, som hun
sagde. Derfor fejres alle mærkedage og højtider. Iblandt også lidt på forskud, når det er
nødvendigt. Der har således været både vielse og før-konfirmation.
Med en gennemgang af ca. 170 beboere, der i snit har haft deres bolig i 22 dage, kræver det en del
af personalet. Det klares så godt, at Hospice Sjælland både kan prale af en stabil arbejdsgruppe og
et godt ry og omdømme. Det har bl.a. medført, at pressen har interesseret sig for sagen.
Men man får også omtale fra anden side, idet der kommer mange gæster fra specialafdelinger
opgaveskrivere og andre informationssøgende. Hospice Sjælland er også åben for andre
besøgende. Man kan også komme uanmeldt – dog helst efter kl. 14,00.
Selv er man også på farten ved at informere uden for huset.
Da belægningsprocenten er meget høj, kan man ikke modtage alle, der har ønske og behov. Derfor
samarbejdes med de øvrige hospicer på Sjælland. Man glæder sig også til, at der oprettes et på
stykker mere i den kommende tid.
Personalet skal også opdateres, så mange kommer på kurser. Det gælder således også i at føre
familiesamtaler eller vide noget om ”børn og sorg”.
I øvrigt har personalet frie hænder i mange ting. Der findes en virksomhedsaftale, der i nogle
punker angiver mål:
Frihed under ansvar – det er op til dig
Respekt for individet – forskellighed er en styrke.
Åbenhed – del din viden – husk at spørge
Sammenhold
Troværdighed.
I øvrigt kom Lise-Lotte Andersen ind på set udmærkede frivillighedsarbejde, der blev ydet.
Støtteforeningen havde givet en julefrokost til 25 frivillige, der dækker mange forskellige
funktioner, hvilket letter det daglige arbejde for det professionelle personale. Dertil kommer så de
underholdningsindslag, som også Støtteforeningen arrangerer.
Et spørgsmål fra tilhørerne gik på, om der var en aldersgrænse for at komme på hospice. Ja, der er
der, sagde Lise-Lotte Andersen. Den er på 18 år, men de fleste, der kommer, er i alderen fra 50
og opefter. Børn bør passes i deres eget hjem, tilføjede hun.
Et andet spørgsmål berørte hjemsendelse og mulighed for at komme tilbage på Hospice. Der er
tre kategorier af behov, fortalte Lise-Lotte Andersen. Ikke i alle tilfælde kan man imødekomme
ønskerne. Heldigvis har man gode lindrende behandlingsmuligheder og et godt samarbejde med
Det palliative Team på Roskilde Sygehus.

Generalforsamlingen
Dagsorden
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Valg af
a) dirigent
b) referent
c) stemmetællere
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Formandens beretning

Beslutning
a) Helge Hagenbo valgt.
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udsendt, men
kunne ikke ud af nyhedsbrevet se, om alle havde modtaget
indkaldelsen rettidig. Ét medlem oplyste, at han havde modtaget
nyhedsbrevet den 23. januar. Mødet blev erklæret lovligt.
b) Reginald Hansen valgt
c) Kaj Sørensen og Bent Jakobsen valgt
Poul H. J. henviste til lederen i det netop udsendte nyhedsbrev og
sagde, at den skulle betragtes som den skriftlige beretning. Han
pointerede, at uroen ikke hersker i Stfs bestyrelse, men i det faktum,
at etableringen af Hospice Sjælland er født i Støtteforeningen,
at Stf var repræsenteret i Institutionsbestyrelsen med 2 medlemmer,
og
at Stfs medlemmer ifølge vedtægterne skulle vælges på årsmødet.
På baggrund af begivenhederne forud for og under årsmødet i fjor
blev der valgt et medlem, der meget snart trak sig tilbage fra
bestyrelsesarbejdet. I øvrigt gennemgik Poul H. J. detaljeret årets
begivenhed, der gik fra, at man først ville tillade Stf at have ét
medlem og endte med, at Stf ingen repræsentation skulle have. Dette
var noget, der havde konsekvens for vedtægten som medlemmerne
måtte informeres om.
Poul H.J. påpegede, at det kunne se ud som en magtkamp mellem to
formænd; men det skulle ses som en forskel på en demokratisk
indstilling, når formanden for Hospice Sjælland kan udtale, at man
ikke ”kan overlade valget af medlemmer til en tilfældig
generalforsamling”. Det medførte, at alle bestyrelsesmedlemmer i
Stf. gik i tænkeboks. Enkelte af dem forbliver i bestyrelsen af hensyn
til Stf. Dette takkede Poul H.J. dem for.
Han rettede også en tak til Stf, dens bestyrelse, personalet på HoSj.
og de frivillige, samt de frivilliges koordinator.
De gode forhold på HoSj. afspejler sig på den måde, at mange
pårørende efterfølgende melder sig ind i Stf.
Spørgsmål fra salen: ”Har Stf ikke vidst, at Institutionsbestyrelsen var
overordnet?”
P.H.J.: ”Vi var ligeværdige – men der blev dikteret!”
Spørgsmål fra salen: ”Hvordan vælges institutionsbestyrelsen?”
Dirigenten: ”Den vælger sig selv.”
P.H.J.: ”Den går glip af det folkelige.”
Dirigenten: ”Institutionsbestyrelsen er en forretningsbestyrelse.”
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Aflæggelse af regnskab

Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren gennemgik regnskabet.
Årets resultat er 13.837,32 kr. og indtægter og udgifter balancerer
med 54.761,18 kr.
Egenkapitalen ved årets slutning er på 47.607,00 kr.
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Fastsættelse af kontingent
for 2009
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Indkomne forslag
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Valg af formand
Valg af
bestyrelsesmedlemmer

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Kontingentet blev foreslået uændret 100,- kr. for enlige og 150,- kr.
for ægtefæller/samboende.
Forslaget godkendt
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen har fremsat ønske om vedtægtsændringer, motiveret af,
at historiske indslag skal fjernes, Valg af repræsentant til
Institutionsbestyrelsen skal udgå og nogle præciseringer af vedtægten
skal indgå.
Poul H. J. begrundede de enkelte forslag og de blev sat til afstemning
efter hvert punkt:
Præamblet - slettes. Forslaget vedtaget
Punkt 1, stk.2 - slettes. Forslaget vedtaget
Punkt 1, stk.3 – „ i lighed med..“ – slettes. Forslaget vedtaget
” men vi fuldt ud …” – foreslået slettet .
Ændringsforslag fra Alf Mulnæs: ”men fuldt ud respektere, at
beboerne har en anden eller ingen religiøs orientering”. Denne
passus tilføjes som note.
18 medlemmer stemte for – 5 stemte imod. Ændringsforslaget
vedtaget.
Punkt 2, dagsordenens punkt 8 slettes. Forslaget vedtaget.
Punkt 2, Forslag om stemmeret indføjes. Forslaget vedtaget
Punkt 3, pind 3: ”at være til rådighed…” – foreslås slettet.
Ændringsforslag fra Alf Mulnæs: ”at være til rådighed for
støtteopgaver, so er relevante og mulige i samarbejde med
hospiceledelsen eller den kommunale hjemmepleje, jf. publikationen
”Center for Lindrende Indsats – anbefalinger og forslag til den videre
proces” ” og med en note:” (udgave maj 2007 – se specielt afsnittet
om den frivillige indsats, side 7.)
Ændringsforslaget blev accepteret af bestyrelsen.
Ændringsforslaget vedtaget.
Punkt 3, pind 4: at varetage ”kontakten” ændres til ”kontakt.”
Forslaget vedtaget.
Punkt 4, stk. 2: Kontingent for foreninger ….” indsættes. Forslaget
vedtaget.
Punkt 4, stk. 3: slettes.
Ændringsforslag fra Alf Mulnæs: ”Til realisering af foreningens formål
modtages gaver og tilskud fra offentlige myndigheder og private.”
Forslaget blev støttet af bestyrelsen. Ændringsforslaget
vedtaget.
Punkt 5, stk. 1: tilføjes ”stemmeberettigede” Forslaget vedtaget.
Punkt 5, stk. 4: slettes. Forslaget vedtaget.
Under ”således vedtaget” tilføjes ”og den 5. februar 2008.”
Forslaget vedtaget.
Herefter blev hele vedtægten enstemmigt godkendt.
Alf Mulnæs indstillet. Valgt med akklamation.
Valgt for 2 år:
 Thomas Thomasen (genvalgt)
 Ingelise Møller (genvalgt)
 Inge Ploug (nyvalgt)
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Valg af 1 medlem til HoSjs
bestyrelse for 2 år
Valg af revisor og
revisorsuppleant

10 Eventuelt

Mødet slut kl. 21,55

Valgt for 1 år:
 Karen Margrethe Lund (nyvalgt)
Suppleant (for 1 år):
 Karen Groth (nyvalgt)
 Bestyrelsen kan supplere sig yderligere
Alle nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv.
Punktet udgår med alles accept.
Revisor:
 Kirsten Pilgaard (genvalgt)
Revisorsuppleant:
 Poul H. Jensen (nyvalgt)
a) Et medlem ønskede, at få et billede af
bestyrelsesmedlemmerne fx i nyhedsbrevet.
b) Alf Mulnæs takkede for valget, og beklagede, at
arbejdsglæden i den afgående bestyrelse var ødelagt.
c) Poul.H.J. ønskede den nye bestyrelse held og lykke med at
genrejse arbejdsforholdene.
d) Poul H. J. og Reginald H. modtog en blomsterbuket for deres
arbejdsindsats igennem årene. Begge takkede de for
opmærksomheden.
e) Dirigenten blev takket for sit arbejde og fik overrakt et par
flasker vin.

Dato og underskrift:
______________
________________________________
dirigent

_______________
___________________________________
formand

Efter mødet orienterede Alf Mulnæs ganske kort om arbejdet i Hospice Forum.
Man havde ansat en hospicefaglig konsulent: den tidligere hospiceleder i Aalborg: Knud Ole
Pedersen.
Man var ved at etablere et Palliativt Råd.
Og endelig at, der skulle afholdes et hospicefagligt møde i Sorø den 24. april.
Den nye bestyrelse samledes herefter til konstituering.
Referent: Reginald Hansen

