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Referat af  frivilligmøde Onsdag den 25 Januar 2023 
 kl. 16.00 – 18.00 
 
Sted: Mødelokalerne på Hospice Vangen 
 
 
Dagsorden og referat 
 

1 Velkommen – sang  
Kaffe, The, frugt, 
flødeboller og kage 
 

                                   REFERAT 

2  
Kl 16.00-
16.45 
 

Dagens tema: 
Servering af mad – 
mad til patienter på 
Hospice v. Hanne fra 
køkkenet 
 

Hanne fra køkkenet fortalte om den mad der serveres for 
patienterne på Hospice. Hermed hovedpointer:. 
Der serveres man med højt fedtindhold da patienterne har 
brug for højt kalorieindhold i maden da de er småspisende. 
Når maden serveres på tallerkner så tænk på at det anrettes i 
små portioner – og pynt gerne maden med salatblade eller 
andet pynt f.eks. fra haven. 
Patienterne kan stort set få det at spise som de har lyst til, - 
køkkenet har en samtale med alle patienter der bliver indlagt 
om hvad de gerne vil spise og om der er særlige ønsker. 
De pårørende tilbydes det samme mad som patienterne, - og 
der er begrænset mulighed for pårørende om at få noget 
andet. 
Der er køleskabe på stuerne som pårørende og patienterne 
kan have med i. 
Der hænger vejledning om opvarmning af mad i mikroovn og 
der er termometer i skuffen. 
Se opslag rundt omkring ang. ny affaldssortering. 
Køkkenet er meget glade for samarbejdet med de frivillige. 
 

3 Gennemgang af 
kommissorium for 
Frivilligråd v Carsten 
Froulund 
 
 

Carsten gennemgår oplæg til nyt kommissorium for 
Frivilligrådet. 
Dette er vedhæftet referat som bilag. 
Du er velkommen til at læse igennem og komme med forslag 
til tilføjelser, rettelser mm. Skriv til mail kamillus@hospice-
aalborg.dk til Dorthe Amalie med dine kommentarer, som vi 
så vil vende i Frivilligrådet. 
Deadline for tilbagemeldinger er 1 marts.2023 
 
Vedtægter for Støtteforeningen vedhæftes. 
 
 

4 VALG TIL 
FRIVILLIGRÅD   (2 

 
Valget blev styret af frivilligrådet – Carsten og Ingelise. 
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medlemmer) 
 
VALG TIL 
BESTYRELSEN (2 
medlemmer) 
 

 
Til frivilligrådet blev valgt følgende: 
Carsten Froulund 
Bent Korsgaard. 
 
Således består Frivilligrådet nu af: 
 
Inge Madsen og Ingelise Mortensen der begge er på valg til 
November 2023 – ved julemødet 
 
Carsten Froulund og Bent Korsgaard der begge er på valg 
November 2024 – ved julemødet 
 
Til bestyrelsen kunne der kun findes 1 kandidat. 
 
Helle Emborg blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig 
periode. 
Bo Nielsen er Suppleant. 
 

5 Evt. 
 

 
Oplysning om affaldssortering i 2023 v Bettina 
Se skilte og anvisninger rundt om i huset 
 
Orientering om baggrund for prioriteringerne ift antal 
deltagende ved Ole Råkjærs afskedsreception. Der er i alt 
inviteret 7 repræsentanter for de frivillige. HHv siddende i 
frivilligråd og bestyrelse. Ole holder selv en lille frokost med 
de der deltager i Gudstjenester. Derudover opfordres man 
selv til at tage kontakt til Ole og sige farvel, hvis ikke der er 
mulighed for det på anden vis.  
 
 
En snak om medlemskab af Støtteforeningen. Man kan – 
men skal ikke være medlem af støtteforeningen for at være 
Frivillig. 
Man er som Frivillig meget velkommen til at opfordre andre til 
at blive medlem af støtteforeningen. Der vedhæftes link til 
indmeldelsesblakket – der kan findes på Hospice Vangens 
hjemmeside – under Støtteforeningen for Hospice Vangen. 
 
https://hospice-aalborg.dk/stoetteforening-
vangen/indmeldelsesblanket/ 
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