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Referat af bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hospice Vangen 

Tirsdag, den 26. april 2022 kl. 17.00 
Mødelokalet Hospice Vangen, Studievej 25, 9400 Nørresundby 

 
Birte Rasmussen bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Christian Roar Pedersen og ny 
repræsentant for bestyrelsen på hospice, sygeplejerske Pia Poulsen 
 
Der blev foretaget en præsentationsrunde. 

 
1 Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt. 

Valg af referent: Ole Raakjær blev valgt. 
2 Orientering fra Hospice v/Betinna 

• Godt at have de frivillige med på hospice igen. 

• Legepladsen er nu færdigetableret med legetårn. 

• Dejligt at være på den anden side af corona. De fleste i personalet her 
nu været syge. 

• Afdelingssygeplejersker Lotte Tuxen har fået nyt job, men der er nu 
ansat en ny, Pernille Mejling Laugesen per 1.maj. 

• Musikterapeut Signe Marie Lundstrøm har nu orlov. I perioden er 
Steffan ansat.  

• Irene har holdt afskedsreception d.d. efter 46 år som 
rengøringsassistent 

• Teamsygeplejerske Birgitte Poulsen er konstitueret som leder i Teamet. 

• Der skal ansættes ny psykolog i teamet og på hospice 

• Pia Poulsen er nu ansat som formidlingssygeplejerske på halv tid. 

• Temadag for hospice og teamet afholder temadag 17. maj hvor temaet 
er belastningspsykologi. 

3 Orientering fra formanden v/Birte 

• Generalforsamling finder sted d.d. kl. 19.00, hvor arkitekt Lars Brorson 
Fich fortæller om arkitekturens betydning. Beretningen bliver kort pga. 
corona. 

• Indsamlingsnævnet: Der er nu aflagt regnskab for 2019 og 2020, som 
medførte en bemærkning for indsamlingsnævnet. Anledningen hertil 
er nu bragt i orden. Der er søgt for 2021. Når regnskabet for 
Støtteforeningen i dag formodentlig godkendes af 
generalforsamlingen sendes det til indsamlingsnævnet. 

• Frivilligkoordinator Kirsten Muniz har opsagt sin stilling pr. 1. juni 2022. 
Stilling har været opslået, og der er nu ansat en ny koordinator, Dorte 
Amalie Howard Larsen, som begynder mandag den 16. maj.  

 
4 Orientering fra frivilligkoordinator v/Kirsten 

• Det frivillige arbejde kører rigtig godt. Opgaverne løses meget fint. 
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• Der er mange foredrag om det frivillige arbejde både ”inde” og ”ude”. 

• Der er kommet 5000,- kr. fra Christian den IV´s Laug. 

• Støtteforeningen for fået 40.000 kr. fra Lions Club i Hasseris til indkøb 
af en rickshaw 

• Kirsten indkalder de 20, der står på venteliste, for at ”holde gryden i 
kog” 

5 Orientering fra kasserer v/Per 
Regnskabet for 2021 blev præsenteret. 
Der er ikke søgt særlig meget i 2021, da vi har mange penge på kontoen, 
men alligevel har vi fået fondsmidler på 50.000,- kr., 50.000,- fra hospice og 
50.000,- fra private fonde. 
Antallet af medlemmer er desværre gået ned. Der blev diskuteret, hvordan 
man evt. kunne hverve flere medlemmer. Man kunne eventuelt lave et årligt 
arrangement på hospice for ”gamle” og potentielt nye medlemmer. Pia 
Poulsen nævnte, at man kunne bruge hospicets facebookgruppe til 
at ”reklamere” for medlemskab. 

6 Orientering fra grupper 
Der kunne evt. nedsættes en gruppe, der kunne kigge på hvilke tiltag, der 
kunne gøres for at øge antallet af medlemmer af støtteforenigen. 
Christian Roar Pedersen blev enstemmigt valgt som næsteformand. 

7 Næste møde 
29. August 2022 kl. 16.00 på Hospice Vangen 
15. November 2022 kl. 16.00 på Hospice Vangen 
7. februar 2023 kl. 16.00 på Hospice Vangen 
18. april 2023 kl. 17.00 og efterfølgende generalforsamling kl. 19.00 

8 Evt. 
Intet at bemærke 

 

Venlig hilsen  

Kirsten 

f. Birte Rasmussen, formand 
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