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Hospice Sjælland Støtteforening 
 

Referat 
af årsmødet 2016 

afholdt den 9. februar 2016 kl. 14.30 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde. 
Med deltagelse af ca. 50 medlemmer. 

 
 
Rolf Birger Petersen bød velkommen og vi indledte mødet med en fællessang, hvorefter ordet 
blev givet til Hospicechef Aino Andersen. 
 
Hospicechef Aino Andersen startede sit indlæg med at citere forfatteren Per Olav Enquist ’En 
dag skal vi dø – men alle de andre dage skal vi leve’ og fortsatte med at fortælle at det at give et 
godt liv, hjælper støtteforeningen med til.  Citatet er også trykt på forsiden af Hospices nye 
velkomstpjece, som Aino havde medbragt til udlevering til interesserede.  
 
Året 2015 bragte en del udfordringer med sig: 

• Al dokumentation er overført til elektronisk form i et fælles system indenfor Region 
Sjælland, system OPUS 

• Sundhedsstyrelsen har været på lægefagligt tilsyn, hvor der foregik en gennemgang af 
Hospice 

• Den virksomhedsansvarlige overlæge opsagde sin stilling 1. oktober. Pr. 1. april 2016 
tiltræder Birte Saxholm Hedal som ny virksomhedsansvarlig overlæge. Birthe kommer fra 
en stilling som specialeansvarlig overlæge på palliativ afdeling på Roskilde Sygehus. 

 
Men der var også positive ting. Blandt andet fysioterapeuten, der kom tilbage til Hospice Sjælland 
efter et år i en anden stilling, og hun oplevede mange forandringer i dagligdagen, alle til det 
positive.   
 
De frivillige er en stor støtte og gør en stor indsats for Hospice. De giver omsorg til beboerne og de 
pårørende og laver praktisk hjælp. 
 
Aino Andersen kom også ind på emnet ’aktiv dødshjælp’. Hospicerne er til for at lindre uhel-
bredeligt syge og Hospice Sjælland giver lindrende behandling.  
 
Aino Andersen sluttede sit indlæg med et citat af Rudolf Ernst.  
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Årsmødet. 
 
 
 Dagsorden Beslutning 
1 Valg af 

a) Dirigent 
 
 
 
 
 
 

b) Referent 
 

c) Stemmetællere 

 
Mikael Sjöberg blev valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at dagsordenen 
var udsendt i december 2015 og i overensstemmelse med 
vedtægterne. Mødet blev erklæret lovligt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtig. 

 
Bodil Baltzer 

 
2 stemmetællere blev valgt blandt deltagerne på mødet.  

 
2 Formandens beretning Lidt medlemsstatistik 

Vi indledte år 2015 med et medlemstal på 681 sammensat af 
271 enkelt medlemskaber og 205 dobbelt medlemskaber. 
Vi forlod 2015 med et medlemstal på 690, sammensat af 282 
enkelt medlemskaber og 204 dobbeltmedlemskaber. 
Ændringerne fremkommer således: 46 nye, 10 udmeldte, 15 er 
afgået ved døden og 12 er slettet på grund af manglende 
adresse eller manglende reaktion med hensyn til 
adresseændring. 
Medlemskab af foreningen er en del af baggrunden for 
foreningens virke på Hospice, så ethvert medlem skal være 
velkommen. 
 
Nyhedsbrevene og Hjemmesiden er - udover dette årsmøde- 
den væsentligste kontakt med/til vore medlemmer. 
Nyhedsbrevene udkommer 2 gange om året. 
Redaktionskomitéen består af Reginald Hansen (fraværende på 
grund af efterveerne efter en knæoperation) samt Ingelise 
Møller. I bestyrelsen er vi taknemmelige for den arbejdsindsats 
de begge... og mange andre med indlæg.... bidrager med for at 
frembringe et nyhedsbrev som vi i bestyrelsen faktisk er ret 
stolte ved at kunne levere og sende til vore medlemmer. 
 
Nyhedsbrev nr. 1.2016 fik desværre ikke det ønskede format. 
Trykkeren havde ikke fået justeret sin nye trykmaskine, men vi 
kunne glæde os over en væsentlig forbedret billedgengivelse. 
 
Hjemmesiden er et andet tilbud til vore medlemmer. Reginald 
har heldigvis også med sikker hånd styr på, at siden altid er 
opdateret.  
 
Bestyrelsens sekretær Bodil Baltzer og Ingelise Møller har 
endvidere udført et flot arbejde med henblik på en opstramning 
og fjernelse af information, der fremgik flere steder på 
hjemmesiden. 
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Kig ind på hjemmesiden en gang i mellem. Der er adgang til 
informationer om Støtteforeningens arrangementer samt om det 
arbejde der foregår i relation til de frivilliges arbejde på Hospice 
Sjælland. 
 
Formandens klumme i Nyhedsbrev nr. 2/2015 fik nogen "galt i 
halsen". Der var for megen tal gymnastik. I slipper dog næppe 
for lidt facts andetsteds om det faktiske virke på hospice i 2015.  
Årsrapporten 2015 fra Hospice Sjælland giver mig en basis for 
at viderebringe lidt information herom i Nyhedsbrev nr. 2/ 2016. 

 
Hvad får man som medlem af støtteforeningen 
Det spørgsmål har jeg - og formentlig andre - mødt flere gange, 
når vi agiterer for et medlemskab af støtteforeningen. 
Mit svar har været: Prøv at kigge på arrangementskalenderen 
på hjemmesiden. Normalt er der minimum 1 arrangement i hver 
måned, hvor beboere og deres pårørende, kan nyde kunstnere, 
der viser deres færdigheder på mange felter. 
 
Aktiviteter  
I 2015 har der været 21 aktiviteter - i gennemsnit små 2 pr. 
måned - som Støtteforeningen har stået for. For eksempel 
følgende: 

• Nytårsarrangement med opvisning i Lancier dans 
• Svogerslev kirkes ungdomskor   
• Tony Landy og Tove Hyldgård 
• Sankt Hans hygge i orangeriet med båltale og oplæsning 

af frivillige 
• Bente Kure og Leif Ernstsen med sang, guitar og 

harmonika 
 
Samt Pia Rosenbaums fantastiske 2 fremførelser af monologen 
" Oscar og den lyserøde dame" i Musicon, Rabalderstræde her i 
Roskilde. Desværre var fremmødet ikke som forventet. 
Uforståeligt for prisen for en billet var vel ikke alarmerende - 150 
kr. Lykkeligvis blev det trods alt til et overskud på omkring 7 tus 
kr. fordi vi fik Projektstøtte fra Statens Kunstfonds 
projektstøtteudvalg til en særdeles pæn dækning af PIa 
Rosenbaums honorar.  
 
... og lidt fra et kig i planen for 2016 

• Koncertpianistinde Vivian Brøndum Rønne 
• Hospice Sjællands 10 års fødselsdag. Søndag den 19.6 
• Gunvor Bjerre vil læse op.  
• Roskilde Gospel Singers – der traditionelt komme på 

Hospice den 1. søndag i advent 
 
Om projekter. 
Sidste år nævnte jeg arbejdet om kørsel i Rickshaw med 
beboerne. Flere samarbejdspartnere har vi haft kontakt til, 
aftaler har også været ""på bordet" omkring afprøvning af 
Rickshaw og andre lignende køretøjer beregnet på betjening af 
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"pedalchauffør". Desværre er projektet nu stillet i bero, fordi 
netop emner til at levere pedalkraften havde vi det svært at 
finde. 
 
Et andet projekt under Hospicebestyrelsens vinger, et stiforløb 
fra Tønsbergvej nord om bebyggelsen og langs Slæggerupvej 
er blevet en realitet.  
 
Bestyrelsens sammensætning samt revisionens ditto. Det 
fremgår af programmet for årsmødet, som også er fremlagt i 
letlæseligt format på bordene, at der er tilbud om mange 
genvalg. Desværre har Lissie Madvig efter et alvorligt uheld 
besluttet sig for ikke at genopstille; heldigvis har jeg fået oplyst, 
at Lissie indtræder i andre opgaver blandt frivillige. 
Glædeligvis har Hanne Høyer Pedersen, hvis periode som 
suppleant rinder ud, erklæret sig villig til at stille sig til rådighed 
for valg til bestyrelsen, sammen med evt. andre kandidater.  
Såfremt Hanne bliver valgt har vi et behov for at vælge en 
suppleant for 2 år, og allerede nu har jeg indikationer om, at vi 
har et behov for yderligere en ny suppleant på vort næste 
årsmøde. 
Tænk over om det kan/ kunne have interesse "her eller hisset". 
Vi har normalt 4-5 bestyrelsesmøder om året. Af ca. 2½ times 
varighed. 

 
Årsmødets taler. 
Det er faktisk en interessant dialog vi har i bestyrelsen, når vi 
behandler emnet: Årsmødets taler. 
Jeg håber at bestyrelsens valg og aftale med Poul Joachim 
Stender om at tale over emnet Det gode liv vil give  
Årsmødet en oplevelse.  For mig har det været en fornøjelse at 
læse diverse indlæg udformet i skrift i diverse dagblade. 
 
Dialog med støtteforeningen i hospicegården Filadelfia  i 
Dianalund. 
I foråret 2015 blev vi kontaktet af næstformanden i 
støtteforeningen med henblik på en dialog omkring opgaver og 
virke i vores forening. De havde studeret hjemmesider og 
inviterede bestyrelsen til Dianalund med henblik på et samvær. 
På grund af feriesæson hos begge parters formænd, samt 
rejseaktiviteter, samt også en nærmere afdækning af, hvilke 
emner, der konkret måtte have interesse, fandt vi frem til en 
dato - 3. december i Dianalund. Desværre var der kun plads i 
formandens og kassererens kalender. Vi havde et dejligt besøg, 
hvor vi blev vist rundt på Hospice, der har plads til 12 beboere. 
og sagt med det samme, der var god plads både indendørs og 
udendørs i særdeles gode faciliteter. 
 
Dagsordenen lød således: 
1. Hvervning respektive fastholdelse af medlemmer. 
Og udover at bede medlemmerne om økonomisk støtte, hvad 
kan vi så tilbyde dem i form af orientering og arrangementer. 
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2. Kriterier for støtte fra foreningen til frivillige på hospice 
respektive til hospice. 
3. Fundraising. Til konkrete projekter respektive til løbende 
uddelinger. 
 
Anker og jeg fik afleveret nogle budskaber og besvarede også 
mange spørgsmål fra bestyrelsen, som havde fået en anden 
start på sit virke end vi i Hospice Sjælland. Samværet er nu 
aftalt udbygget i forbindelse med, at vi inviterede Hospicegården 
Filadelfias bestyrelse på besøg hos os engang her i 2016. 
 
Afrapporteringen herom på det seneste bestyrelsesmøde har 
medført, at bestyrelsen vil søge kontakt med henblik på dialog 
med andre bestyrelser af støtteforeninger primært på Sjælland 
og Fyn ... i først omgang! 
 
Emner i formandens klumme. 
Det er min tanke, at det der skal være indholdet i min 
formandsklumme, er baseret på den aktuelle debat der foregår i 
forbindelse med kronikker, bidrag fra læger, sygeplejersker og 
eksempelvis formanden for det etiske råd. 
Lad mig tage nogle eksempler: 

• Kronik. Sygeplejerske: Hvem tør sige, at det snart er 
slut? 

• Kronik. Sygeplejerske: Uhelbredeligt syg på et 
provinssygehus. Umenneskeligt, uværdigt og 
uprofessionelt. 

• Kronik. Dekan og retsmediciner: Har vi glemt at lære af 
de døde? Obduktion, kvalitetssikring ved afslutning af et 
behandlingsforløb. 

• Kronik. Overlæge og sygeplejerske.: Døden kan være 
det bedste valg. Målet med samtaler med patienter i den 
terminale fase er ikke at dæmme op mod behandling, 
men at sikre en grundig afdækning af personlige ønske, 
som medvirker til at sikre, at der træffes beslutning, som 
er bedst for patienten. 

• Udsagn fra en enke: Jeg tænker nogen gange, at man 
måske holder liv i noget, når det ikke er nødvendigt. 

  
Det første skridt er gjort i Nyhedsbrev nr. 1-2016 
 
Afsluttende bemærkninger. 
Der er anledning til at sige tak til Formanden for 
Hospicebestyrelsen Niels Henning Johansen, Hospicechef Aino 
Andersen og Frivilligkoordinator Tina Gyldmark for et godt 
samarbejde, der specielt udmøntes i et engagement ved størst 
mulig deltagelse i en del af hvert af Støtteforeningens 
bestyrelsesmøder, hvor vi får aktuelle opdateringer om forhold 
relateret til de 3 personers virke, hver på deres ansvarsområde. 
Tak for det. 
 
Ligeledes en tak for samarbejdet til bestyrelseskollegerne, der 
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alle er medvirkende til at Hospice Sjællands støtteforening kan 
gøre en indsats. Alle trækker på hamlen. 
En speciel tak til Reginald Hansen for hans engagerede arbejde 
omkring hjemmesiden, samt samarbejdet med Ingelise Møller 
omkring projekt Nyhedsbrev 2 gange om året. 
 
Karen Margrethe Lund - i formandsstolen før mig - og nu 
næstformand, skrev i et tidligere nyhedsbrev et citat fra 
forfatteren Olav Enquist. En dag skal vi alle dø - men alle de 
andre dage, skal vi leve. 
Jeg nikkede genkendende, da jeg nys i tegneserien Radiserne 
så Søren Bruun og hans hund Nuser sidde på en badebro og 
kigge ud over vandet. Søren Bruun siger filosofisk" En dag skal 
vi alle dø, Snoopy," , hvortil Nuser svarer: Ja, men alle de andre 
dage skal vi det ikke! 
 
Tak for jeres opmærksomhed. 
 
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger 

 
 

3 Aflæggelse af regnskab Regnskab for 2015 blev uddelt til deltagerne og kasserer Anker 
Axelsen gennemgik regnskabet.  
 
Specielt blev fremhævet indtægterne på 32.950 kroner som 
udgør gaver til støtteforeningen samt 56.200 kroner i 
kontingenter.  
 
Desuden blev fremhævet, at udgifter for ca., 87.000 kr. er brugt 
til gavn for hospices beboere. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

4 Fastsættelse af kontingent  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017, nemlig kr. 
125.- for enlige og kr. 200.- for ægtefæller/samboende. 
 
Dette blev vedtaget. 
 

5 Indkomne forslag  Der var ikke indkommet forslag til behandling 
 

6 Valg af formand 
 

Rolf Birger Petersen blev valgt med akklamation for 1 år til 
2017. 
 

7 Valg af 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 

 Ingelise Møller blev genvalgt for 2 år til 2018 
 Bodil Baltzer blev genvalgt for 2 år til 2018 
 Hanne Høyer Pedersen blev nyvalgt for 2 år til 2018 
 

Der var desværre ingen, der stillede op til den ledige plads som 
suppleant.  

 
8 Valg af revisor og Revisor:       Kirsten Pilgaard genvalgt for 1 år til 2017 
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revisorsuppleant Suppleant:    Poul Jensen genvalgt for 1 år til 2017 
 

9 Eventuelt Vor dirigent 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.  
 
Der var et ønske om at Nyhedsbrevet blev udsendt elektronisk i 
stedet for på papir.  Det vil bestyrelsen undersøge, om det kan 
lade sig gøre. 
 
Lizzi Madvig modtog en vingave som tak for indsatsen i 
bestyrelsen i støtteforeningen. 
 

 
 
Dirigent Mikael Sjöberg modtog en vingave som tak for udførelse af hvervet. 
Det nyvalgte medlem af bestyrelsen, Hanne Høyer Pedersen, blev præsenteret.  
 
 
 
Efter årsmødet fortalte sognepræst Poul Joachim Stender over emnet Det gode Liv.  Der var 2 
klare budskaber: 

• Livet skal leves hver dag 
• Alle over 55 år bør tage et fjumreår. 

Et meget spændende og interessant foredrag. 
 
 
 
 19. februar 2016   19. februar 2016                                 
 
 
 
 
Rolf Birger Petersen   Mikael Sjöberg 
formand    dirigent 


