Referat af bestyrelsesmøde Støtteforeningen for Hospice Vangen
Tirsdag den 9. november 2021 kl. 16.00 Mødelokalet Hospice Vangen
Afbud: Mikael BJ – Ulla RN – Lis K – Bo N
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. På opfordring fra Elin: en kort præsentation af bestyrelsen
2. Orientering fra Hospice v/Betinna
Betinna orienterede om de begrænsninger, der var ved hendes ansættelse i oktober 2020 pga
corona restriktioner. Takkede for indsatsen fra de frivillige, der nu igen kan byde ind på alle
opgaver. Igen mulighed for opgraderinger og kurser for de ansatte. Ledelsen ændret fra 4
personer til 2 (Betinna og Lotte) + en uddannelsessygeplejerske Käte. Pia P og Susanne G ansat på
½ tid HV og ½ tid (vagtplaner og pr mm). Ny online brochure udarbejdet. Miriam ny tillidsrepræsentant. HV havde inviteret til Børnekonference – deltagere fra 15 hospicer, med stor
succes. Bestyrelsen for HV består af 15 personer – man har arbejdet på en ny struktur, men er
ikke nået til enighed. Derfor fortsætter den nuværende sammensætning af bestyrelsen. Vi har fået
lavet postkort, der kan bruges af pårørende i huset. Klatre skulpturen til legepladsen forventes at
blive etableret november/december i år
3. Orientering fra formanden v/Birte
Generalforsamlingerne (2019/2020) blev afholdt digitalt med pæn succes. Der har været et
mindre intermezzo med indsamlingsnævnet (Civilstyrelsen) vedr. indsamlingerne fra 2019 og
2020. Disse indsamlinger er nu godkendt.
4. Orientering fra frivilligkoordinator v/Kirsten
De frivillige og bestyrelsen er meget glade for den ugentlige orientering fra koordinatoren.
Herunder corona er der stoppet 12 frivillige. Har haft 15 nye potentielle frivillige til samtale og
orientering, hvoraf 13 nu er ”ansat”. Der er afholdt grillaftener i løbet af sommeren, havegruppen
gør et stort stykke arbejde, musikgruppen ”arbejder” og gudstjenesterne er komme i gang, hvor
frivillige deltager. Også møderne for pårørende har nu været afholdt 2 gange. Nu en gang om
måneden fra kl. 16-18, men med meget mindre deltagelse end før corona. De frivillige har fået nye
skilte med logo. Kamillus Nyt skal på gaden her til december og Kirsten har bedt om input hertil.
Kirsten har været på koordinatorseminar sammen med koordinatorer fra andre hospicer og
frivilligseminar sammen med to frivillige fra Vangen.
5. Orientering fra kasserer v/Per
Per orienterede om den økonomiske status. Regnskabet ser pænt ud, selvom indtægterne har
været mindre, end de plejer, og der har været udgifter til indkøb af forskellige slags. De skyldige
feriepenge er nu indbetalt, så de er nu ude af verden. Resultatet ultimo oktober 2021 er et
underskud på 46.749,92 (Indtægter: 198.160,77 og udgifter: 244.910,69).
6. Orientering fra grupper
Intet at bemærke.
7. Næste bestyrelsesmøde 26. april 2022 kl. 1700 med efterfølgende generalforsamling
Oplæg til generalforsamlingen v. lektor i arkitektur og design, AAU, Lars Brorson Fich
Evt.
Intet at bemærke
Reff Ole R

