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KONKLUSIONSREFERAT 

fra strategimøde i Støtteforeningen for Hospice Vangen 

afholdt 4. september 2019 hos HjulmandKaptain, Østre Havnegade 12, Aalborg 

 

Deltagere var: 

Anette Agerbæk, Per Emborg, Helle Emborg, Mikael Byrial Jensen, Elin Bak, Steen Erik Løvgren, Karen Kjær, 

Lis Kristensen, Frederik Bengaard, Jörg Andresen, Kirsten Munitz og Birte Rasmussen. 

 

Der var afbud fra Ole Raakjær og Anne Marie Kristensen. 

 

1) Temaet for strategimødet var ”Hvordan gør vi den hemmelige forening mindre hemmelig?”  

Emnet blev drøftet grundigt og dette mundede ud i følgende konklusioner:  

 

a) Formålet med at gøre foreningen kendt er: 

i) at vi udadtil er synlige, så man ved, at foreningen er der og hvad den laver, 

ii) at fortælle værdien af hospices og de frivilliges arbejde, 

iii) at fortælle, at det er værdigt og kvalitetsfuldt at yde en indsats som frivillig på hospice og 

iv) endelig via et øget kendskab til foreningen at kunne få en større politisk bevågenhed om hos-

pice.  

 

Det vil styrke hospices muligheder for at få tilført bevillinger.  

 

b) Foreningens synlighed udadtil: 

i) Vi vil gerne have mere liv på vores hjemmeside.   

Støtteforeningens liv skal gerne visualiseres via billeder.  

Der bør være notitser med den gode historie om værdien for den frivillige ved at give noget af 
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sin tid til arbejdet på hospice og værdien for patienter og deres pårørende af, at de frivillige er 

der til at hjælpe, lytte, støtte og yde omsorg. 

ii) Der kunne laves film om den gode historie. Her kan der være en udfordring vedrørende rettighe-

der til filmen. 

iii) Kirsten Munitz oplyste, at hun har møde indenfor den nærmeste fremtid med Benny, som er 

frivillig og som er tidligere medarbejder hos TV2 Nord. Benny havde stået bag TV2 Nords indslag 

om åbningen af hospice. Benny tænkes ind i arbejdet med foreningens kommunikation, hvis han 

siger ja dertil.   

 

Når Kirsten har haft dette møde og fornemmet, om Benny vil gå ind i dette arbejde, skal han 

møde kommunikationsudvalget for derigennem at få lidt indtryk af, hvad man har arbejdet med 

og gerne vil derfra.  

 

c) Dilemmaer ved kommunikation til omverdenen:  

Er omverdenen interesseret i at få mere viden om hospice, førend det er nødvendigt?  

 

Frygten for døden – uvidenhed om det ultimative tidspunkt i menneskers liv gør, at mange måske 

søger at undgå mere viden om hospice/støtteforeningen.  

 

Der var enighed om, at det er kommunikation af budskabet, som er det vigtigste og ikke nødvendig-

vis, at modtagerne bliver medlemmer. Vi skal dog være bevidste om, at et øget medlemstal altid vil 

sikre den politiske bevågenhed.  

 

Deling af viden om hospice og støtteforeningen er i sig selv godt, uanset om modtageren er medlem 

af foreningen eller ej.  

 

2) Kamillus NYT:  

Kamillus Nyt lider lidt lige nu, idet der ikke p.t. er en fast redaktør.  

 

Selve formen blev diskuteret og måden det bliver sat op på. Bestyrelsen var enige om, at for meget tekst 

og for lidt visualisering gennem billedmateriale, ikke øger interessen for bladet.  
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Hhv. Lis, hhv. Frederik mente at kende emner, som vores bud på en redaktør og de vender tilbage til 

Kirsten herom snarest.  

 

3) Kendskabsgraden indadtil:  

Birte foreslog, at hele bestyrelsen kom på maillisten, når Kirsten sender sine ”Godmorgen mandag”-

mails.   

 

Indholdet deraf har øget formandens indsigt i den daglige gang på hospice.   

 

På generalforsamlingen blev det foreslået, at referater fra bestyrelsesmøder blev offentliggjort. Det kan 

vi prøve af på de kommende referater.  

 

4) Eventuelt:  

Birte oplyste, at Anne Marie Kristensen har sendt Birte en mail om, at hun på grund af sygdom træder 

ud af bestyrelsen. Da Anne Marie er udpeget af Danske Handicaporganisationer Aalborg, forventer Birte, 

at der bliver udpeget et nyt medlem af bestyrelsen snarest.  

 

Per havde sendt materiale ud om foreningens økonomi pr. 1. september 2019. Indtil videre har vi et 

overskud på driften på ca. kr. 150.000,00 og da de forventede mulige udgifter indenfor årsbudgettet er 

yderligere ca. kr. 100.000,00, så må det forventes, at der bliver et overskud på driften.  

 

Dertil kommer, at Logen Veritas har henvendt sig i anledning af deres 80-års jubilæum. Man vil gerne 

betænke støtteforeningen med en jubilæumsgave på kr. 100.000,00.  

 

Den 30. september 2019 i Hasseris Kirke afholdes der støttekoncert for det frivillige arbejde på hospice. 

Der blev ligeledes fremlagt en invitation til deltagelse i Hospice Forum Danmarks udviklingsseminar 

2019, den 9. november 2019 i Trinity Hotel og Konferencecenter, Snoghøj, Fredericia. 

 

Som referent: 

Birte Rasmussen 

 

 

 


