Referat frivilligmøde tirsdag, den 23. november 2021 kl. 1600
Mødelokalet på Hospice Vangen
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Velkommen - sang
41 frivillige tilmeldt mødet.
Velkommen
Præsentation nye frivillige
Dialog omkring dødsfald på hospice?
Randi (sygeplejerske) fortalte om forløbet – inden vi modtager en patient til livets
afslutning – modtagelsen hvor hele huset:
teamet/personale/rengøring/køkkenet/præst og de frivillige slår ”ring” om patienten
på alle måder. Og ikke mindst om de pårørende, der ofte kommer fra et stresset
forløb hjemme/på sygehuset. Man observerer omkring smerter, kvalme bl.a. og
inddrager de personer der er relevant i hvert enkelt tilfælde. Tak (og 2 flasker vin) til
Randi for et meget informativt oplæg.
Orientering fra:
Bestyrelsen v/Birte Rasmussen: Birte fortalte om bestyrelsens få møder qua Covid
og restriktioner. Generalforsamlingen 2020 blev aflyst – men det lykkedes os at
afvikle GF 2021 virtuelt – og fik godkendt div. regnskabet digitalt. Opfordrer til man
møder op ved GF i 2022 – og benytter sin stemmeret – hvis man er medlem af
Kamillus

Hospice v/Betinna: Først og vigtigst – en kæmpe stor tak til alle for indsatsen i
huset, en indsats der kan mærkes, specielt efter den lange nedlukning. Glad for sit
job og samarbejdspartnere – god arbejdsmoral i huset.
Der er nu også mulighed for at opgradere personalet med kurser, møder og faglig
sparring, hvilket også har været savnet. Vi har haft en patient med corona – isoleret
og uden andre i huset blev smittet – vores indsats blev prøvet og virker!!
”Klatretårnet” er på vej – byggetilladelse indhentet (!) og vi forventer det kommer op
i år – måske.
Støtteforeningen v/Kirsten: Opdatering sker løbende til alle (med kopi til bestyrelsen
og ledelsen) Fin dækning af vagterne – det kan mærkes vi har fået nye frivillige kørt
i stilling. Man er meget velkommen til at byde ind på eftermiddagsvagter – ofte
savnes et par hænder omkring de pårørende – eller bare en snak.
Frivilligrådet: Intet at bemærke
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Valg til frivilligrådet
Inge M og IngeLise er på valg – ingen valg sidste år pga C….
De var begge villige til genvalg – og blev det!
Alice og Carsten F er på valg i 2022.
Fik jeg sagt tak for samarbejdet? TAK

6

Eventuelt
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Middag
Tappas fra slagter Stiller -vin/kaffe/the nøddehorn fra Kvickly
Gaver fra Hospice Vangen – 2 flasker vin til hver

