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Referat af bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hospice Vangen 

Tirsdag, den 11. februar 2020 kl. 1600 
Mødelokalet Hospice Vangen, Studievej 25, 9400 Nørresundby 

 
 

Afbud: Birte Rasmussen, Michael Byrial Jensen 
 
Kirsten Muniz bød velkommen til Ulla, som repræsenterer Danske Handicapforeninger 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 
2 Orientering fra Hospice 

Anette Agerbæk orienterede om hospice. Driften i huset kører efterhånden 
rigtig fint. Det går ift. 2019 meget bedre med antallet af liggedage på 
hospice. Anette oplæste et takkebrev fra taknemmelige pårørende og 
understregede de frivilliges store betydning. 
Regnskabet for 2019 går op selvom det er stykket sammen af mange 
forskellige ”regnskaber”. Huset har fået en guldmedalje pga. bæredygtighed. 
Fra indflytningen til 1. januar 2020 har vi haft ca. 1800 gæster i huset. 
Halvdelen af sygeplejerskerne er udskiftet indenfor de sidste 3 år, hvad der 
skabt udfordringer. Men det går rigtig godt nu. 
2020 er sidste år, der laves en årsrapport. Fremover lægges artikler og små 
film på hospicets hjemmeside.  
Der er blevet brugt rigtig meget tid på huset, men der er nu overskud til nye 
aktiviteter f.eks. legepladser for børn, ”musikinstrumenter” m.m. 

3 Orientering fra formanden: 
 
Planlægning af generalforsamling 20. april 2020 kl. 1900 

• Dagsorden 

• Formandens beretning 

•  ”Lidt om det nye hus. Hvordan går det? Hvad er udfordringerne?    
Hvad har vi gang i?” v. Anette Agerbæk 

• Lektor og arkitekt Lars Brorson Fich holder kort oplæg om lindrende 
arkitektur. 

Generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsesmøde 20. april 2020 kl. 1700 
Valg af (evt.) nye repræsentanter for de frivillige. 

4 Orientering fra frivilligkoordinator v. Kirsten 

• 26. februar frivilligmøde med Rikke Nielsen, som fortæller 
om ”Lykkeligaen”. 

• Der kommet 4 nye frivillige til.  

• Seminar for alle (Kamillus-)frivillige den 4. april 2020 i Frederikshavn 
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• Der mangler stadig en frivillig, der kan passe facebookside og andre 
sociale medier m.m 

5 Orientering fra kassereren v. Per 
Vi har pt. 880.000 kr. på kontoen. Alt i alt ser det meget positivt ud. 
Regnskabet for 2019, som nu ligger hos revisoren, viser en underskud på kr. 
737.056. Det skyldes, at der er betalt 915.000 kr. til Region Nordjylland for 
husleje for Støtteforeningen på Hospice Vangen i al fremtid. 
Forslaget til budget 2021 blev fremlagt, gennemgået og korrigeret. 
Fordelingen af kontingentet fordeles mellem Kamillus-foreningen i forholdet 
4:2:2. Denne udgiftspost sættes ind i budgettet for 2020 og 2021. 

6 Orientering fra grupperne: 
Underholdnings-gruppen: Karen orienterede om kontakt med Jes Dige for 
foredrag i Støtteforeningens regi i Folkekirkens Hus. Desværre passer 
datoerne ikke sammen. Andet forslag: Frode Muldkjær. Der arbejdes videre 
med dette. Desuden er der en koncert med ”Livsværk” i Hasseris kirke i 
efteråret. 
Økonomi-gruppen: Intet at bemærke 
Info-gruppen: Elin rejste spørgsmålet vedr. den gamle hjemmeside, som 
ikke er up-to-date. Trænger enten til en opdatering eller evt. til helt at lægges 
ned med en henvisning til Støtteforeningens hjemmeside. Dette tages op på 
det næste Samrådsmøde. 

7 Næste bestyrelsesmøde:  
20. april 2020 kl. 17.00 

8 Evt. 
 
Referent Ole Raakjær 
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