Hospice Sjælland Støtteforening
Referat

af årsmødet 2013
afholdt den 7. februar 2013 kl. 19 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvel 120,
Roskilde. Med deltagelse af ca. 60 medlemmer.
Lisbeth Molter Zenth bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Mødet
startede med en fællessang, hvorefter hun gav ordet til Hospicechef Aino Andersen.
Aino Andersen rettede en stor tak til Støtteforeningen og de frivillige for deres indsats, som
er helt uundværlig for Hospice, og udtrykte glæde over alle de aktiviteter, som afholdes af
de frivillige til stor glæde for beboerne og de pårørende.
Aino berettede herefter lidt om året på Hospice Sjælland, hvor der i 2012 blev modtaget
562 ansøgninger om plads på hospice, hvilket er 14 % mere end i 2011. Heraf blev 217
tilbudt plads, 8 færre end året før. Resten blev henvist til andre hospicer, men en hel del af
disse nåede desværre ikke at få glæde af tilbudet. 32 beboere blev efter ophold
udskrevet fra hospice. Det gennemsnitlige ophold var 21 dage. Tallene viser med stor
tydelighed, at der fortsat er mangel på hospicepladser.
Aino kom endvidere ind på de mange opgaver, som er forbundet med den kommende
udvidelse med 4 pladser. Financieringen er kommet på plads, og byggeriet er forventes at
gå i gang d. 2. april og skulle stå færdigt d. 4. november. Driften af hospice skal
bibeholdes under byggeriet, så der vil komme nogle store udfordringer med at få det hele
til at fungere så godt som muligt for både beboere og personale.

Lisbeth foreslog Bjarne Skov som årsmødets dirigent.
Bjarne Skov takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt og
dermed beslutningsdygtigt.

Årsmødet.
Dagsorden

1 Valg af
a) Dirigent

b) Referent
c) stemmetællere

Beslutning
a) Bjarne Skov blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var
udsendt i overensstemmelse med vedtægterne.
Mødet blev erklæret lovligt indkaldt.
b) Ingelise Møller

c) Anna Diederichsen, Birthe Axelsen.

2 Formandens beretning

Bestyrelsen har afholdt 5 møder, hvor
Bestyrelsesformand Peder Kjærsgaard, Hospicechef
Aino Andersen og frivilligkoordinator Tina Gyldmark har
deltaget i den udstrækning det var muligt,
Vi har et medlemstal på 672, men vil gerne have flere,
så forsamlingen blev opfordret til at fortælle om
Støtteforeningen til venner og bekendte.
Der udsendes 2 årlige Nyhedsbreve, hvor indlæg og
nyheder sendes til vores webmaster Reginald Hansen,
som sørger for den videre redigering.
Udover de mange arrangementer der er afholdt på
hospice, nævntes arrangementet i Kirke Såby Kirke,
med efterfølgende lotteri i den Gamle Skole.
Initiativtagerne, Inge og Erling Møllehave, arbejder
begge som frivillige på hospice. Arrangementet blev en
bragende succes som indbragte næsten 27.000.00 kr. til
hospice inklusive et senere modtaget bidrag på 2.000
kr. fra Rebekkasøstrene. En stor tak til de to ildsjæle.
Vores salg af kort, kuglepenne og nøgleringe har givet
et overskud på 10.000.00 kr. Derudover har vi for 2013
modtaget et tilskud fra kommunen på kr. 15.000,00
Sundhedsdagen var en succes og vi deltager naturligvis
også i år.
Frivilligdagen og supervision af frivillige blev omtalt,
ligesom Hospice Forum Danmarks 20-års jubilæum.
Tak til Hospice Forum Danmark for årsmødet og
kursusvirksomhed.
Økonomien hænger fint sammen, så kontingentet
forbliver uændret.
Til sidst rettede Lisbeth en stor tak til
- Hospicechef Aino Andersen for information og
støtte.
- Frivilligkoordinator Tina Gyldmark for information
om det frivillige arbejde.
- Reginald Hansen for det store arbejde med
Nyhedsbreve og hjemmeside.
- Den selvejende institution og dens formand
Peder Kjærsgaard med ønsket om fortsat godt
samarbejde til glæde for alle på Hospice
Sjælland.
- Medarbejdere og frivillige på Hospice Sjælland
- Bestyrelseskolleger for godt samarbejde.
- Støtteforeningens medlemmer for deres støtte.

3 Aflæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik regnskab for 2012. Regnskab
blev uddelt til deltagerne.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4 Fastsættelse af kontingent
for 2014

Kontingentet blev foreslået uændret for 2014.
Dette blev vedtaget.
Bestyrelsen blev dog opfordret til at se på forskellen
mellem enkelt- og dobbelt medlemskab.
Ingen indkomne forslag

5 Indkomne forslag
6 Valg af formand
7 Valg af
bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter

8 Valg af revisor og
revisorsuppleant

9 Eventuelt

Lisbeth Molter Zenth genvalgt med akklamation
 Anker Axelsen (genvalgt)
 Hannelore Reisz (genvalgt)
 Lissi Madvig valgt f. 1år
 Rolf Birger Petersen valgt f. 2 år
 Niels Kølle valgt som suppleant f. 2 år
 Bodil Baltzer valgt som suppleant f. 1 år
Revisor:
 Kirsten Pilgaard (genvalgt)
 Poul Jensen (genvalgt)
Reginald Hansen fortalte lidt om
Støtteforeningens start, nyhedsbrevene samt den
nye udgave af hjemmesiden. Der blev opfordret
til, at man besøgte hjemmesiden, hvor man bl.a.
vil kunne læse nyhedsbreve fra de sidste 10 år.
Lisbeth Molter Zenth takkede for valget og
meddelte, at hun kun fortsætter frem til næste
årsmøde, så der skal findes en ny formand inden
da.
Dirigenten blev takket for sit arbejde og fik
overrakt vingave.
Reginald Hansen blev takket for sit store arbejde
som webmaster og fik overrakt vingave.
Årsmødet blev afsluttet med et indlæg fra
gæstetaler Per Larsen, tidl.chefkriminalinspektør,
nu vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse og
formand for Børnerådet.
Per Larsen fortalte om sin mangeårige karriere
indenfor politiet, hvor han bl.a. stod i spidsen for
efterforskningen af Blekingegadebanden samt
efterforskning af Rockerkrigen.

Den sidste store opgave var som
øverstbefalende for hele politistyrken ved FN´s
klimatopmøde i 2009, den hidtil største
politiindsats i Danmark.
Efterfølgende talte Per Larsen meget åbent om
sin kræftsygdom, og om hvor vigtigt det er, at
tale om tingene, og hele tiden at sætte sig et
mål. At huske at leve i nuet og ikke spilde
ressourcer på fremtiden - den kommer alligevel.
Per Larsen har altid været ivrig maratonløber og
løber stadig maraton den dag i dag. Per Larsen
afsluttede aftenens indlæg med at læse et digt
af Piet Hein ”Om at leve i nuet”.
Formanden takkede Per Larsen for indlægget og
overrakte vingave.

7. februar 2013

7. februar 2013

Lisbeth Molter Zenth
Formand

Bjarne Skov
dirigent

