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Dagsorden: 
 
1 Godkendelse af dagsorden 

Intet at bemærke 
2 Jeanett fra Weltklasse kommer og orienterer om logo/hjemmeside 

Det foreslåede logo blev vedtaget med teksten: ”Støtteforeningen for 
Hospice Vangen”. 
Henvisninger til de øvrige Kamillusforeninger kan lægges som links på 
Hospice Vangens nye hjemmeside under ”Støtteforeningen for Hospice 
Vangen”.  
Birte orienterer de øvrige Kamillusforeninger om, at de af sikkerhedsgrunde 
ikke kan få en ”underside” på hospices hjemmeside. 

3 Godkendelse af sidste referat.  
Det blev godkendt uden bemærkninger. Referatet fra Generalforsamlingen er 
på vej. 

4 Orientering fra Hospice 

• Anette Agerbæk udtrykte sin glæde over, at Kirsten Muniz har sagt ja til 
at være frivilligkoordinator. 

• Der arbejdes nu med fejl og mangler. 

• Der var ca.1000 mennesker til Åbent Hus. 

• Flytningen gik planmæssigt. 5 patienter blev flyttet fra 
KamillianerGaarden. 

• De havefrivillige er nu i fuld gang med at blive oplært til den nye have 

• KamillianerGaarden blev afleveret 29. maj i god ro og orden. 

• Vi er rigtig langt med den nye hjemmeside (se https://hospice-
aalborg.dk) 

• Pga. sygemelding blandt lægerne er det vanskeligt at holde patient-
antallet oppe. 

• Der er indkommet 50.000 kr. til Støtteforeningen fra en fond 
5 Orientering fra formand Birte Rasmussen 

• Opsigelse fra frivilligkoordinator Anne Kirstine og ansættelse af Kirsten 
Muniz i stillingen. 

• Møde med Kamillusforeningerne i Pandrup, hvor Kamillus Jammerbugt 
ønskede at udtræde af samarbejdet. Når man fremover melder sig ind 
i Kamillusforeningerne skal man oplyse hvilken lokal forening, man 
melder sig ind i.  
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Næste møde er 29.10 på Hospice Vangen 

• Henvendelse fra Logen Veritas, som har 80 års jubilæum i november 
og som gerne vil give en større donation. Birte og Kirsten holder møde 
den 26. juni 2019 kl. 1530.med repræsentanter fra logen vedr. dette. 

 
6 Orientering fra Frivilligkoordinator 

• Vedr. KamillusNyt har den tidl. redaktør meldt ud, at han ikke ønskede 
at forsætte. Kirsten Sinding, formand for Kamillus Hjørring, har denne 
gang overtaget rollen og sørger for at samle stof, sende til trykkeriet 
m.m. Der undersøges om en frivillig herfra kunne tænkes at overtage 
denne rolle. 

• Orientering om at 2 ”gamle” frivillige har sagt tak og farvel. 
 

7 Orientering fra kasserer 

• Per gennemgik økonomien pr. 8.06.2019, som ser rigtig godt ud. 
Redegjorde også for egenkapitalens udvikling gennem tiden, hvor 
man har bevæget sig fra -1.019.886 i 1999 til 607.878 pr. 08.06.2019. 

  
  
  
8 Evt.  

 
Forslag til emner til strategimødet i september 
 
Synlighed:  

• Hvordan bliver vi bedre til at gøre opmærksom på, hvad bestyrelsen og 
foreningen beskæftiger sig med 

• Betydningen af det frivillige arbejde 

• Brug af de sociale medier? 

• Fundraising 
 

9 Dato for næste bestyrelsesmøder: 
4. september – 16.30-18 (19) Strategimøde – Hos Birte/ Hjulmand og 
Kaptain, Østre Havnegade 12 
 
6/11 – kl. 16-18 bestyrelsesmøde 
 
 

 

Referent: Ole Raakjær 
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