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Referat af frivilligmøde Onsdag den 30 november 2022 
 kl. 16.00 – ca 20.00 
 
Sted: Mødelokalerne på Hospice Vangen 
 
 
 
 
Referat og Dagsorden: 
 

1 Velkommen – sang  
Kaffe, The og kage 
 

2  
 

Dagens tema: 
Etik i det frivillige arbejde: 
Som frivillig kan man i det daglige arbejde opleve etiske dilemmaer, og indimellem 
komme til at reflektere over om man handler og gør det rigtige - om der kunne 
være andre måder at gøre det på. Ofte og helt naturligt handler vi ud fra erfaringer 
og ”vi plejer” – og tit er det også rigtig fint. Indimellem står vi alle i situationer hvor 
vi er i tvivl eller bliver forstyrret i ”det vi plejer” at gøre. Og hvad gør man så – hvad 
kan man gøre?  
Lis Christiansen fra Sygepleje Etisk råd – holder oplæg om emnet. Hun har ligeledes 
holdt oplæg for sygeplejerskerne på Hospice – og det er derfor relevant, at vi som 
frivillige introduceres til emnet – dog mere målrettet det frivillige arbejde. 
 

3 Orientering fra hospice v/Betinna R 
Da Bettina ikke selv kunne deltage på mødet, læste Dorthe Amalie følgende hilsen 
op på vegne af Bettina: 
 
Kære alle frivillige  
I får denne oplæste hilsen, da jeg desværre ikke kan deltage i årets afsluttende 
frivilligmøde her i eftermiddag. Jeg havde glædet mig til nogle dejlige timer 
sammen med jer, men jeg har en veninde der har fødselsdag og hun har inviteret i 
Musikkens Hus til TV2 juleshow med spisning. Man kan jo desværre ikke være to 
steder på samme tid, selvom det kunne være ønskeligt.  
Jeg ville have benyttet lejligheden for endnu engang at takke jer af hjertet for den 
store indsats i tilsammen yder som Støtteforening til vores hospice. Det er 
simpelthen guld værd og noget vi alle sætter meget stor pris på.  
I gør en stor forskel i dagligdagen på Hospice, både for patienter, pårørende og 
personale. Det er meget betydningsfuldt.  
Ønsker jer en et godt møde og nogle hyggelige timer sammen.  
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Glædelig december til jer alle på vegne af alle os på Hospice.  
Kærligst Betinna 
 

4 Orientering fra bestyrelsen v/Birte R 
Birte orienterede om arbejdet i bestyrelsen, og oplyste endvidere om at vores 
frivillige revisor Per Emborg har valgt at trække sig tilbage fra posten som revisor fra 
det nye år. Der arbejdes pt på at finde en kvalificeret afløser for Per. Per takkes 
mange gange for sit mangeårige arbejde på posten. 
 
 

5 Orientering fra koordinator v/Dorthe Amalie 
Farvel til frivillige: 
Vi har sagt farvel til 3 frivillige der har været tilknyttet Hospice og Støtteforeningen 
siden den startede dvs  > 20 år. 
Tak for indsatsen og tak for jeres store engagement gennem alle årene. 
Aage og Esther Jensen og Inge Rafn 
Derudover siger vi farvel og tusinde tak for indsatsen til frivillige der har været 
tilknyttet Støtteforeningen som frivillige i < 5 år: 
Inge Krogh Sørensen, Jonna Rosenkilde, Lisbeth Retz Mikkelsen, Mette Valentin 
Østergaard, Susanne Grøn og Tanja Sansager Jensen 
Tusinde tak for jeres indsats også  
Goddag til nye frivillige: 
Vi byder velkommen til 4 nye frivillige  
Hanne Bengtson, Lone Kaa, Lene Thygesen og Karsten Madsen 
  

7. VALG TIL BESTYRELSEN : 
Bestyrelsesformand Birte Rasmussen fortalte som indledning til valget lidt om 
bestyrelsesarbejdet. Som frivilligrepræsentant blev Helle Emborg genvalgt. 
VALG TIL FRIVILLIGRÅD: 
 Pga manglende afklaring i Frivilligrådet ift forberedelsen til valget  -  blev valget 
udsat til Januar 2023. 
 

8. 
 
 

Spisning og Julehygge 
Der blev spist dejlig tapas fra ”Madmor”. Sunget, hygget og snakket. 
Aftenen blev afsluttet med fælles oprydning ca. kl 20.00 
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