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Referat af bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hospice Vangen  
Mandag, den 29. August 2022 kl. 16.00  
Mødelokalet Hospice Vangen, Studievej 25, 9400 Nørresundby  
 
1. Godkendelse af dagsorden:  
Dagsordenen blev godkendt. Ole Raakjær blev valgt som referent. 
 
2. Orientering fra Hospice v. Betinna 

• Bettina rettede en stor tak til de frivillige for deres store indsats.  

• Musikterapeut, Signe Marie Lindstrøm er nu tilbage efter sin orlov 

• Der er startet en ny psykolog i teamet og på hospice, Mette Kirk Olesen 

• Ny læge i team og hospice begynder 1. september, Marie Thue Pank 

• Der starter 2 nye sygeplejestuderende på hospice 

• Der er nu igangsat en trivselsundersøgelse på hospice. 

• Legepladsen har fået en teknisk godkendelse men der mangler endnu en kommunal 
ibrugtagningstilladelse. 
 

3. Orientering fra formanden v. Birte  

• Formanden understregede indledningsvist, at det er dejligt at mandagshilsenerne nu bliver 
udsendt igen – også til bestyrelsen. 

• Per Emborg ønsker at stoppe som kasserer. Der er aftalt, at Per kører 2022 færdig, så der 
bliver god tid til at køre en ny ind i rollen. 

• Birte orienterede om diverse mindre tiltag og beslutninger. 

• Indsamlingsnævnet var ikke helt tilfredse med vores regnskab. Der mangler et par 
underskrifter, og der var ikke nogen revisionspåtegning. Det følger formanden naturligvis 
op på. 

 
4. Orientering fra frivilligkoordinator v. Dorthe Amalie  

• Dorthe Amalie fortalte lidt om sin start som koordinator for de frivillige og understregede 
hvor god hjælp hun fået i opstartsprocessen. Er begyndt at afholde samtaler med alle 
frivillige for at lære dem at kende. God inspiration og ideer til arbejdet. 

• Har været i gang med at planlægge udflugten 7. september, hvor der heldigvis er god 
tilslutning fra såvel frivillige som personale fra hospice og team. Der er søgt penge hjem til 
dette arrangement.  

• Skal mødes med de andre koordinatorer i Kamillusforeningerne i næste uge. 

• Hospice har fået en fin el-ladcykel, som er blevet skænket af Lions Club. 

• Arbejdet går meget nemt og smertefrit og det er let at rekruttere frivillige til opgaverne. 

• I gang med at planlægge et frivilligmøde i december, hvor det faglige input skal handle om 
etik i det frivillige arbedje. 

 
5. Orientering fra kasserer v. Per Emborg  
Per Emborg gav en status for regnskabet. Ultimo juli er der et overskud på ca. 21.000 kr. 
Mht. til udsendelse af KamillusNyt til medlemmerne ønsker en del den digitale udgave, hvad der 
sparer porto. 
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Bestyrelsen diskuterede formuens størrelse. På den ene side er det vigtigt med en økonomisk 
buffer, på den anden side kunne det være relevant at bruge nogle af midlerne til relevante 
investeringer og tiltag.  
 
6.Orientering fra grupper 
Formanden rejste spørgsmålet genoplive arrangementsgruppen først og fremmest for at gøre 
opmærksom på Støtteforeningen. Carsten rejste spørgsmål om åbent hus på hospice. Bettina 
orienterede om, at der på landsplan lægges op til at lave en årlig ”hospicets dag”. Der blev også 
nævnt støttekoncerter og andre oplysningsarrangementer. 
Ole Raakjær nævnte ”Sidstehjælp – folkeoplysning om døden”, et kursus til ”almindelige 
mennesker” om den sidste tid. Det kunne være et fælles projekt for hospice, team og frivillige.  
Frederik, Elin, Birte og Pia (hospicesygeplejerske) udgør arbejdsgruppen. 
 
7.Næste møde  
Tirsdag den 15. november kl. 16.00 
 
 
8. Eventuelt 
Ingen kommentarer 
  

 


