
 

 

 

 

    

 

 
 
           Referat fra frivilligmødet onsdag den 26. februar 2020 kl. 1600  
                       
 
Dagsorden: 
 

1 Velkommen 
Efter sang blev de sidste nye frivillige: Carsten, Bo, Elin og Joan budt velkommen. 
 

2 
 

Orientering fra hospice v/Lisbeth: 
Hilsen fra Anette A (der var syg) med stor tak for indsats på alle områder. 
Orienterede bl.a. om: 
nye sygeplejersker, der starter 1. marts – Anne’s projekt – Benny’s små film til 
hjemmesiden – pårørende og gæster omkring måltiderne 
 
Orientering fra koordinator: 
Der bliver sommersang i hospicehaven i år – pianister, Birgit, Benny, Viggo bliver 
inviteret til et møde om planlægning 
 
Fælles seminar 4. april i Frederikshavn – sidste frist for tilmelding (på vagtplanen) er 
den 20. marts – vi aftaler fælleskørsel, når vi ved, hvem der deltager 
 
Lille ændring i adgangen til vagtplanen skulle ikke give problemer – ellers ring.  
 
Vi skal bruge 2 frivillige, der sammen med 2 fra personalet, skal planlægge årets 
sommerfest – Lisbeth RM meldte sig - så vi skal lige bruge 1 mere, giv gerne 
besked til mig. 
 
Mht opvarmning af lun ret til aftensmaden, skal den i ovnen. Brug varmepladen til at 
holde den varm. Køkkenet vil sørge for det bliver i mindre fade 
Det er ok at bede (sultne) gæster om kun at tage en ”frikadelle” eller hvad den lune 
ret er 
Man er meget velkommen til at booke sig ind som nr. 2 på en vagt – der er, særlig 
om aftenen, nok at se til. 
 

3 Orientering fra frivillige 

• kort nyt fra grupper – der blev spurgt til formandens sygdom 

• kort nyt fra enkeltpersoner: Carsten F fortalte om møde han og koordinator 
havde deltaget i De Frivillige Hus – dels at de flytter til Vejgaard Bibliotek i 
nærmeste fremtid – og lidt om FNs 17 Verdensmål, hvor vi deltog i et 
gruppearbejde. Meget spændende, og vi kunne byde ind på flere parametre, 
bl.a. 3: Sundhed og Trivsel, 10: Mindre ulighed mm. 

•  

4 Vagtplan – fin dækning 
 

5 Valg til Støtteforeningens Bestyrelse 

• Viggo Uttrup – medlem – ønskede ikke at stille op igen. Carsten Kjær blev 
valgt uden modkandidat 

• Karen Kjær – suppleant – bliver erstattet af Bo Nielsen. Velkommen til 
begge nye til bestyrelsesarbejdet. 



 

 

 

 

    

 

6 Rikke Nielsen kl. 1700 
Rikke fortalte levende om hende mange kampe:  
på banen i håndbold 
en kræftdiagnose 
hende førstefødte med Downs Syndrom,  
starten med LykkeLiga. 
Tror jeg kan sige på alles vegne: 
det var en rigtig god oplevelse, og et meget positivt foredrag, med stof til eftertanke 
– og plads til et godt grin. Tak til Rikke for at dele meget private ting med os. 
Tak til alle der hjalp med at dække bord og ikke mindst med at rydde op, da jeg 
skulle videre til optagelse i Chr. IV’s Laug. 
 

7 Næste møder: 
12. maj 2020 kl. 1000 
03. august 2020 kl. 1600 (sommerfest ??) 
 
 
Ref: Kirsten M 

 


