
Hospice Sjælland Støtteforening 
 

Referat 
af årsmødet 2014 

afholdt den 6. februar 2014 kl. 19 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvel 120, 
Roskilde. Med deltagelse af ca. 40 medlemmer. 

 
 

Karen Margrethe Lund bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. En 
særlig velkomst gik til aftenens hovedtaler, Vilhelm Stender.  
Traditionen tro startede mødet med en fællessang, hvorefter ordet blev givet til 
Hospicechef Aino Andersen. 
 
Aino Andersen fortalte, at 2013 havde stået i udviklingens tegn. Foruden den 500m2 store 
tilbygning, som indebar, at hospice nu kan tilbyde16 pladser, har det også bevirket 
udvikling/forandringer på den organisatoriske side. I forbindelse med tilbygningen lagde 
Bestyrelsen for Hospice Sjælland vægt på, at den nye del blev integreret i den bestående, 
hvorfor man har brugt samme arkitekt. Endvidere skulle den gode kultur og den gode ånd 
på hospice bevares.  Der blev nedsat 11 arbejdsgrupper som er kommet med input, og 
på nuværende mangler kun små detaljer i at være på plads. 
Med henblik på udsmykning i den nye afdeling, har man valgt, som tidligere, at bruge Ny 
Carlsberg Fonden.  
I forbindelse med tilbygningen, blev de 3 the- køkkener nedlagt, og erstattet af et stort 
pårørende køkken. 
En stor tak til såvel det faste personale som de frivillige, som ved fælles hjælp har været 
medvirkende til, at hele byggeperioden forløb så gnidningsløst som muligt for beboerne.    
Aino rettede herefter en varm tak til Støtteforeningens medlemmer, som qua deres 
kontingent er med til at yde støtte til de frivillige på hospice bl.a. i form af 
kørselsgodtgørelse, kurser og julefrokost til de frivillige.  
Tak til Støtteforeningens bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. 
En speciel tak til aktivitetsudvalget for et bredt repertoire af underholdning til stor glæde 
for beboere og pårørende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bestyrelsen foreslog Bjarne Skov som årsmødets dirigent. 
 
  
 
  
 

Årsmødet. 
 
 Dagsorden Beslutning 
1 Valg af 

a) Dirigent 
 
 

 
b) Referent 
c) stemmetællere 

 
a) Bjarne Skov 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) Ingelise Møller 
c) Bodil Baltzer, Lissie Madvig 

 
2 Formandens beretning Karen Margrethe Lund gav en særdeles fyldestgørende beretning 

startende med medlemstallet, som nu er oppe på 676 medlemmer, 
selvom der i årets løb er kommet 40 nye medlemmer, har der 
været frafald på 36, så tilgangen kun er på 4 medlemmer. Man 
efterlyste ideer til, hvad der kan gøres, for at skabe interesse for 
Støtteforeningen. 
Der er udsendt 2 Nyhedsbreve og der blev rettet en tak til alle, der 
har bidraget med indlæg. 
Nyhedsbrevet har fået ”en ansigtsløftning”, ligesom vores 
hjemmeside er blevet mere brugervenlig takket være vores 
dygtige webmaster Reginald Hansen. På bestyrelsens vegne en 
varm tak til Reginald for det udviklingsarbejde, der er sket i det 
forløbne år. 
I Støtteforeningens bestyrelse betragtes alle de frivillige som en 
slags ildsjæle, der giver noget af deres tid til vore beboere og 
pårørende på Hospice på de præmisser, den enkelte beboer 
ønsker. I forbindelse med forskellige aktiviteter af underholdende 
art, er der nedsat et Aktivitetsudvalg, bestående af 
bestyrelsesmedlemmer fra Støtteforeningen og nogle af de frivillige 
og med frivilligkoordinator Tina Gyldmark som tovholder. Det er de 
frivillige, der er værter ved arrangementerne og sørger for, at de 
som har lyst og kan, også får mulighed for at deltage. I 2013 har der 
været afviklet 19 arrangementer og spontant har der derudover 
været et par arrangementer, som beboere/pårørende har 
arrangeret, og hvor de frivillige har sørget for alt det praktiske. 
Endvidere er der aktiviteter omkring fastelavn (maskemaling) 
ligesom der til påske males påskeæg. Forrige år syede en gruppe 
af både frivillige og medlemmer af Støtteforeningens bestyrelse et 
juletræstæppe og sidste år blev der syet store røde julehjerter til 
alle de store vinduer på Hospice. 
Når vi taler om underholdning, skal nævnes Inge og Erling 
Møllehave, to ildsjæle, som har påtaget sig det kæmpemæssige 
arbejde, at arrangere Støttekoncerter med det formål at samle 
penge ind til Støtteforeningen til gavn for beboere på Hospice 
Sjælland. Koncerterne bliver afholdt i Kirke Såby Kirke med 
efterfølgende lotteri m.m. i Den Gamle Skole. Sidste år blev der et 
overskud - i runde tal – på kr. 50.000.-  
Støtteforeningens bestyrelse har besluttet, at investere halvdelen af 



beløbet i kunst af en eller anden art til Hospice i forbindelse med 
den nye tilbygning. 
Igen i år arrangerer Inge og Erling Møllehave en koncert, som løber 
af stablen den 27. september. Program og tilmeldingsblanket ligger 
fremme. En STOR TAK til Inge og Erling. 
En af Støtteforeningens opgaver er også at bakke op om de 
frivillige, der nu er oppe på 65 personer. Der ydes tilskud til 
uddannelse, relevant mødedeltagelse, julefrokost samt dækning af 
transportudgifter efter Statens laveste takst for op til 30 km.  
Ud over hvad vi får ind af midler gennem kontingenter, gaver, 
Støttekoncerter, salg af kort, kuglepenne m.m. søges der hvert år 
midler fra Kommunens Frivilligpulje. 
Vi har igen for 2014 fået tildelt kr. 15.000.- 
Også i 2013 har vi deltaget i Sundhedsdagen på Hestetorvet i 
Roskilde – og vi deltager også i år.  
Vi er fortsat medlem af Hospice Forum Danmark. Her har nogle af 
vore frivillige deltaget i et seminar med temaet ”Livsglæde og 
bekymring”, ligesom medlemmer af Støtteforeningens bestyrelse 
har deltaget i den årlige generalforsamling.  
Der er 18 hospicer i Danmark med i alt 220 sengepladser. Der er 
planlagt i alt 250 sengepladser på landsplan ved udgangen af 
2014. 
Ved indsendelse af regnskaber fra alle landets Støtteforeninger er 
det lykkedes Hospice Forum Danmark at få et større tilskud fra Tips 
og Lotto midlerne. Det betyder, at HSFD indstiller en reduktion i 
vores kontingent, således at grundkontingentet er uændret kr. 600.- 
medens det variable kontingent halveres til kr. 3,00 pr. medlem 
indtil 1.000 medlemmer. Indstillingen skal dog lige godkendes på  
HSFD.s generalforsamling i maj måned. 
En gruppe frivillige ved Hospice Sjælland og Arresødal Hospice blev 
opmærksomme på, at man kunne indstille kandidater til 
modtagelse af en Pris skænket af Landsforeningen Liv og Død. Vi 
indstillede Marianne Harbo og Hans Dal for deres store indsats med 
etablering af Foreningen Frivillige ved Hospice. De har endvidere 
udgivet et katalog med en bred vifte af kunstnere, som alle har 
givet tilsagn om at optræde gratis 2 gange om året på landets 
hospicer. Derudover har de stået for udgivelsen af Antologien Tæt 
på døden – Tæt på livet. Af de 16 indstillede blev vores kandidater 
valgt. Prisen bestod af æren – og 10.000 kr. 
 
Kort tid efter valget på sidste årsmøde målte Lisbeth Molter Zenth af 
helbredsmæssige grunde nedlægge sine tillidsposter, så jeg, som 
næstformand, har taget over frem til dette årsmøde.  
Bestyrelsen har afholdt 5 møder. Til alle møderne inviteres 
Hospicechefen, formanden for Hospice Sjællands bestyrelse og 
frivilligkoordinator Tina Gyldmark, og i den udstrækning det har 
været muligt har de deltaget, og ellers på anden måde forsynet os 
i bestyrelsen med informationer. 
Som Hospicechef Aino Andersen informerede om, indebærer 
udvidelsen af hospice forandringer for så vel ansatte som frivillige. 
Jeg er sikker på, at alle er forandringsparate og det er vi i 
Støtteforeningens bestyrelse også. 
Karen Margrethe Lund takkede for den tillid, som hun har mødt fra 
bestyrelseskolleger og fra ledelsen på Hospice i forbindelse med 
tiden som formand i bestyrelsen.  
På vegne af bestyrelsen blev rettet en tak til Hospiceledelsen for et 
godt samarbejde og givtige og inspirerende møder. 
        

3 Aflæggelse af regnskab Kassereren gennemgik regnskab for 2013. Regnskab blev uddelt til 
deltagerne.  



Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

4 Fastsættelse af kontingent  Bestyrelsen foreslog kr. 125.- for enlige (uændret) og kr. 200.- for 
ægtefæller/samboende. 
Dette blev vedtaget. Ændringen træder i kraft fra 2015 
 

5 Indkomne forslag  Ingen indkomne forslag 
 

6 Valg af formand 
Bestyrelsen foreslår Rolf 
Birger Petersen 

Rolf Birger Petersen blev valgt med akklamation 

7 Valg af 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 

 Karen Margrethe Lund valgt f.1 år 
 Ingelise Møller genvalgt 
 Lissi Madvig genvalgt 
 Bodil Baltzer genvalgt 
 Ingen suppleanter blev valgt 

8 Valg af revisor og 
revisorsuppleant 

Revisor:  
 Kirsten Pilgaard (genvalgt) 
 Poul Jensen (genvalgt) 

       
 

9 Eventuelt Karen Margrethe Lund blev takket for sin tid som formand 
og fik overrakt vingave 
 
Dirigenten blev takket for sit arbejde og fik overrakt 
vingave. 
 
Rolf Birger Petersen takkede for valget. 
 
Erling Møllehave takkede for de pæne ord, og meddelte, 
at programmet for koncerten i Kirke Såby Kirke var lagt ud 
på bordene. Tilmelding efter først til mølle systemet. 
 
Årsmødet blev afsluttet med et indlæg fra gæstetaler tidl. 
sognepræst Vilhelm Stender, der meget humoristisk fortalte 
om sin barndom, ungdom og studietid og årene som 
sognepræst. 
I en alder af 51 år solgte han alle sine ejendele og drog ud 
i verden for at finde det, som var hans barndomsdrøm – 
nemlig Paradisets Have, hvilket han fandt på Tonga øerne, 
hvor han boede i 6-7 år.  
 

 
 
 
6. februar 2014   6. februar 2014 
 
     
Karen Margrethe Lund  Bjarne Skov 
formand    dirigent 


