
 

 
 

 

  

 

 

Referat frivilligmøde torsdag, den 31. oktober 2019 kl. 1000-1200 
 
Sted:   Mødelokalet 
 
 
Dagsorden: 
 

1 Velkommen – sang - kaffe/te og brød  
 

2 
 

Orientering fra koordinator 
Vagtplanen dækkes fint med meget få ”huller” og tak for det. Vi er over 60 frivillige, 
men når jeg kigger på de frivillige der påtager sig opgaven som værter ved 
måltiderne, er vi nede på godt 30, og da jeg også er klar over nogle af Jer ikke 
ønsker opgaver ved aftensmåltiderne, trækkes der meget på de samme frivillige. 
Giv mig lige en mail/sms/ring om dine muligheder for at byde ind på aftenvagterne – 
så vil jeg lave en optælling og måske invitere nye fra ventelisten til et møde – og 
kun invitere de der siger ja til at tage aftenvagter i weekenderne. 
Man er velkommen til at booke sig ind dobbelt – dog er Grete I, Hanne K, Ingrid L 
og Bent K helst alene. 
HUSK: alle frivillige opgaver er lige vigtige – og det er FRIVILLIGT. Er du glad for 
dine opgaver i huset – sig det til alle – er du utilfreds – sig det til os i huset. 
Hanne fra køkkenet var lige inde for at give lidt fif mht opvasken. Hun håber alle er 
ved at være fortrolige med maskinen mm. Bed om hjælp af personalet, hvis der er 
problemer. 
Patienter – pårørende må ikke komme i køkkenet. Is – supper – pølsehorn o.a. der 
findes i fryseren må kun hentes af de frivillige/ansatte. Privat mad fra patienter og 
pårørende må IKKE komme i køkkenet. 
Køleplade til desserter mm findes i fryseren – sæt bakke under, da den ”sveder”, 
indtil anden løsning er fundet. 
Hjemmesiden er ”i luften” med god hjælp fra Benny. Tilrettes løbende. Link til film 
om flytningen findes også der. 

3 Orientering fra frivillige 

• kort nyt fra grupper: 
Musikgruppen søger nye sangere – meld gerne ind til Aase hvis du har 
lyst/mulighed for at synge med en gang om måneden. Aase kontakter Helle W 
og Julie. 
Pianister indkaldes til møde først i det nye år. Erklæring om tavshedspligt skal 
underskrives (måske) 
Helle E står for juleudsmykning den 26. november kl. 1400, sammen med 
IngeLise, Inge M og Britta. De køber nyt og sorterer i lageret, så vi kun gemmer 
det vi bruger fremadrettet. Køkkenet sørger for der kan bages vafler på dagen. 
Havegruppen aftalte at tage en dag mere ude – 11. november kl. 0900, og 
julepynter ude den 22. november. 

• kort nyt fra enkeltpersoner 
Karen K foreslog mikroovn blev sat ned i arbejdshøjde – vi undersøger 
Skinner til ovnen findes ikke (måske i mit sommerhus – undersøger) 
Husk at blive fotograferet til julemødet den 10. december. 

 
 



 

 
 

 

  

 

Anne Grethe spurgte til opgaver som besøgsven – vi bliver ikke brugt – har de 
glemt os?  
Pt har vi kun 2 aftaler – i eget hjem – og løst ad hoc opgaver her i huset. Jeg 
skal med på det næste personalemøde, og vil lige minde huset om vi er her!! 
Og lige minde ansatte (nye) om lige at sige ”goddag og velkommen – eller et lille 
hej” til os frivillige – nogle ”ser os ikke” – nok ikke uvillighed, men travlhed. 

• kort nyt fra bestyrelsen 
Koncert i Hasseris Kirke var meget velbesøgt og gav over 10.000,- til det 
frivillige arbejde. De arbejder videre med nye tiltag. 

4 Dagens tema: 
En snak om hvad der ”rør sig”  
Fin dialog omkring bordene.  
Vi prøver at få Mette A til et frivilligmøde næste år, for at fortælle om hjernetumor 
o.a. Vi har flere frivillige, der ikke har hørt dette foredrag. 
Næste års seminar bliver den 4. april 2020 kl. 1000 i Frederikshavn – nærmere 
følger. 
 

4 Orientering fra hospice v/Anette Agerbæk 
Lidt om indflytnings-udfordringer!!! Stadig fejl og mangel liste – men der sker lidt 
hver dag og vi er snart i mål. Da det er et OPPprojekt, er der flere ind over mht 
reparationer, vedligehold, haven mm. 
Takker for stor indsats v/flytning og andre opgaver. 
 

5 Næste frivilligmøde 
Julehygge den 10. december 2019 kl. 1600 

Da vi skal bestille mad udefra, er det vigtigt man er tilmeldt på vagtplanen. 

 

 
Husk tilmelding på vagtplanen senest fredag, den 6. december 2019 

 

 

 

 
 


