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Referat af bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hospice Vangen 

Tirsdag den 15. november 2022 kl. 16.00 
Mødelokalet Hospice Vangen, Studievej 25, 9400 Nørresundby 

 

Afbud: Elin Bak 
 
 
1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 
 
Valg af referent 
Ole Raakjær er referent 
 

2 Orientering fra Hospice v/Betinna 

• Betinna rettede en stor tak for de frivilliges uundværlige indsats 

• Der er startet en ny læge 

• Dejlig sommerudflugt Christine Gjerde Sörensen 

• Der er gennemført trivselsundersøgelse blandt medarbejderne på 
hospice med et flot resultat og generel stor tilfredshed 

• Der er indkøbt nye senge til hospice. De gamle er skænket til 
velgørenhed. 

• Nogle af medarbejderne på hospice har nu gennemført en uddannelse i 
”Taktil stimulation” 

• Der er øgede udgifter til driften af hospice, ca. 400.000, som der nu 
ansøgt en tillægsbevilling til i Regionen. 

•  Der kommer nye affaldsregler, som træder i kraft 1.1.2023. Der 
orienteres nærmere på et senere tidspunkt. 

• Ole Raakjær går på pension fra 1. april 2023. Der afholdes reception 
28. februar. 

 
3 Orientering fra formanden v/Birte 

• Den schweiziske fond JUCHUM har bevilget støtteforeningen for 
Hospice Vangen kr. 50.000 til ”pleje” af frivillige 

• Der er nu kommet en besked om, at Indsamlingsnævnet har godkendt 
indsamlingen for 2021. Denne godkendelse lægges på hjemmesiden 
af Benny i samarbejde med Dorthe Amalie. 

• Formanden har været til 2 samrådsmøder med de andre 
Kamillusforeninger, hvor dels hjemmesiden dels bladet ”Kamillus” var 
på dagsordenen. Der overvejes en ny fælles hjemmeside, hvor hver 
forening selv kan lægge ting ind omkostningsfrit, samtidig med at 
siderne så ens ud. Hvad bladet ”Kamillus” angår, har der været en 
diskussion om, hvilken form, bladet skal ud i - digitalt og/eller papir? 
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Det blev besluttet at køre 2022 ud i papirform. Men fremover skal den 
enkelte koordinator melde ind, hvor mange fysiske eksemplarer, man 
ønsker tilsendt evt. selv kan printe, men at det på længere sigt 
udelukkende bliver digitalt, hvor man enten kan få det tilsendt via mail 
eller læse bladet på hjemmesiden. Endelig blev indholdet i det 
kommende nummer vendt og det blev aftalt, at Christian Roar 
Pedersen, koordinatoren og formanden vil skrive en artikel. 

• Der er afholdt møde i arbejdsgruppen, der blev nedsat til at overveje 
hvad vi vil med støtteforeningen, hvordan får vi opfyldt formålet og 
hvilke arrangementer, det kunne udmønte sig i. Birte redegjorde for 
resultaterne af mødet ud fra det til bestyrelsen på forhånd tilsendte 
referat. Det afstedkom en diskussion i bestyrelsen om formålet med 
støtteforeningen. Er det vigtigt at få flere medlemmer? Er formålet at 
sørge for, at der bliver ved med at være frivillige i ”pipelinen”? Skal vi 
generere overskud ved arrangementerne til foreningen? Handler det 
om oplysningsvirksomhed? Arbejdsgruppen går videre med sagen. 

• Foreningen kan nu få MitId Erhverv. Per fremhævede, at koordinatoren, 
kassereren og bestyreren af medlemskartoteket, bør have MitId. 
Formanden udarbejder en struktur for dette. 

• 30. november er der frivilligmøde, hvor formanden deltager.  
 

4 Orientering fra frivilligkoordinator v/Dorthe Amalie 

• Der har nu været samtaler med alle frivillige.  

• Der afholdes en lille intim reception for 3 ”gamle” frivillige, som har 
været med over 20 år, og som nu holder op. Herudover er der 6 
frivillige, som gennem længere tid har været passive, der nu stopper, 
så der pt. er 48 aktive frivillige. Derudover er der nu efter samtaler 
startet 4 nye frivillige, 1 mand og 3 kvinder.  

• 30. november er der frivilligmøde, hvor der er indkøbt vingaver til de 
frivillige. Det kommer et oplæg om ”Etik i det frivillige arbejde” v. 
sygeplejerske fra Dansk Sygeplejeråd. 

• Vagterne juleaften er dækket. 

• Op til jul bages der småkager og laves juleklip af frivillige. 

• Valg til Frivilligråd, hvor to er på valg. Dette foregår 30. november til 
frivilligmødet. 

• Valg (repræsentanter-frivillige) til bestyrelsen, som også foregår 30. 
november til frivilligmødet. 

 
5 Orientering fra kasserer v/Per 

• Vi har haft indtægter på ca. kr. 281.000 og udgifter for ca. kr. 350.000. 
Dvs. vi har et underskud i de første 10 måneder på omkring kr. 
70.000. 

• Der indsendes en ansøgning til indsamlingsnævnet om tilladelse til 
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indsamling for 2023.  
6 Orientering fra grupper 

Se ovenfor 
7 Næste møde  

7. februar 2023 kl. 16.00 
8 Evt. 

Husk at generalforsamlingen tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00 kommer 
med i det kommende nummer af Kamillus Nyt 
 

 

Referent Ole Raakjær 
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