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Årsberetning for Støtteforeningen ved Hospice Søholm for 2010 givet ved 

generalforsamlingen 10. maj 2011 
 

Medlemmer 
Antallet af medlemmer ved udgangen af 2010 var i alt 172 (121 enkelt personer, 47 par og 4 
institutioner/foreninger). Det er en lille fremgang. 
 
Donationer i 2010 
Medlemmerne har i det forløbne år givet pengegaver til Støtteforeningen på i alt kr. 4.775 kroner. 
Tak for gaverne 
 
Efter ansøgning har vi fra Århus Kommune modtaget en donation på 7.002 kroner til brug i 2010, 
men den blev allerede udbetalt i 2009. 
Desuden modtog vi 3.800 kroner fra Etisk Råd, også efter ansøgning. 
 
Støtteforeningens donation til Hospice Søholm har efter ønske været blomster til dekoration i 
spisestue, opholdsstue og gangene. 
 
Bestyrelsen 
Siden sidste generalforsamling har Rosa Poulsen været formand, Emmy Haahr Jensen har været 
næstformand, Karen Margrethe Sørensen kasserer, Ellen Berg og Grethe Gylling har i fællesskab 
varetaget sekretæropgaver. Annie Kjær og Elisabeth Buhrkal har været suppleanter. Revisorerne 
har som det foregående år været Niels Angaard og Hans Benfeldt Kjær. 
 
Siden sidste generalforsamling er der holdt 4 bestyrelsesmøder (3.6., 12.9., 11.1. og 21.3.)  
Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen er fortsat i Hospice Søholms bestyrelse, Karen 
Margrethe som næstformand. Karen Margrethe har i 2010 været suppleant i Hospice Forum 
Danmarks bestyrelse, men genopstillede ikke ved generalforsamlingen den 9. april 2011 
 
Støtteforeningens aktiviteter: 
Arrangementer på Hospice Søholm er blevet afholdt den første tirsdag i måneder med lige tal, 
altså 6 gange om året. 
Det foregår med et par timers samvær om eftermiddagen med lidt godt at spise og drikke, vi 
synger nogle sange og læser korte noveller eller andet evt. knyttet til årstiden eller en nærtliggende 
højtid. Undertiden kommer der nogen og spiller, enten klaver eller harmonika.  
Der deltager beboere, deres pårørende og andre gæster og desuden deltager nogle fra personalet, 
hvis der er tid.  
Vi føler os meget velkomne på Hospice Søholm, og beboerne og deres pårørende udtrykker glæde 
over vore arrangementer. 
 
Offentlige arrangementer i 2010  
1) I forbindelse med sidste års generalforsamling den 11. maj, holdt sygehuspræst i Aalborg, Ruth 
Østergaard Poulsen foredrag med titlen: Hvad laver præsten på et stort sygehus. 
2) 27. september var der møde i Klostergadecentrets Café, hvor Rosa Poulsen holdt foredrag med 
titlen: Hospice før og nu.  
Vi synes, der kommer for få til arrangementerne, så måske vil vi fremover bruge penge på 
annoncering. 
 
Nyhedsbrevet er i 2010 udsendt 3 gange (marts, juli og oktober). 
Det er besluttet, at vi på et tidspunkt i nær fremtid vil lave et Nyhedsbrev sammen med Hospice 
Søholm, men detaljer om hyppighed for udgivelse, layout og indhold er ikke bestemt endnu. 
Det er lidt dyrt at sende Nyhedsbrevet med post, men fremover vil det fortsat være på den måde 
for de medlemmer i Støtteforeningen, der ikke har adgang til internet. For internetbrugere vil 
Nyhedsbrevet blive tilgængeligt via internet. 
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Samarbejde med Folkeuniversitetet i 2010 
I april og maj måned har Folkeuniversitetet i samarbejde med Støtteforeningen gennemført en 
foredragsrække med titlen: Ved livets afslutning – perspektiver på den sidste del af livet.  
Da foredragsrækken blev overtegnet allerede kort tid efter annonceringen, blev det besluttet at lave 
en gentagelse i november og december måned.  
Begge foredragsrækker blev gennemført med megen succes. 
 
Udstillingsvindue i Foreningsbutikken i Klostergade 
I foråret 2010 fik vi mulighed for at lave udstilling om Støtteforeningen i et udstillingsvindue ud 
imod Klostergade.  
 
Torvedag med Støtteforeningen 
På en solrig efterårslørdag kunne alle på torvet, Ingerslevs Boulevard få kendskab til Hospice 
Søholm og til Støtteforeningen. To fra bestyrelsen besøgte torvet, hvor de talte med mange 
torvegæster og delte ud af vores pjece. 
 
 
Hospice Søholm 
Byggeri af nye lokaler til Hospice Søholm går langsomt, men det forventes, at nye bygninger tages 
i brug inden udgangen af 2012.  
I sommeren 2010 flyttede beboerne på Lokalcenter Søholm til andre boliger hvilket betød, at også 
køkkenet, der leverede mad til Hospice Søholm, blev flyttet. Hospice Søholm har fået en ekstra 
bevilling til selv at have køkkenfunktion med egen kok og køkkenpersonale. 
Ledelsen på Hospice Søholm er meget opmærksomme på, at kvaliteten af plejen ikke forringes i 
overgangsperioden indtil indflytningen i det nye byggeri. Når besparelser skal gennemføres, sker 
det på en måde, så alt vedrørende plejen fortsat har samme høje standard som nu. 
 
Fremtiden 
I løbet af 2010 er Støtteforeningen blevet godkendt af SkAT til at kunne modtage gaver, der for 
giveren er omfattet af skattefradrag. 
Nærmere detaljer om, hvordan det skal praktiseres, er omtalt i det sidste Nyhedsbrev, hvor der 
også er indkaldt til generalforsamling. 
 
Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne fortsat vil være med til at skabe opmærksomhed om 
foreningens arbejde og evt. også deltage i nogle af de praktiske opgaver som f.eks. uddeling af 
pjecer.  
Vi savner meget, at nogen kan give os hjælp og ekspertise indenfor IT. Noget andet, som 
medlemmerne kan deltage i, er at udbrede kendskabet til hospicetanken og specielt gøre 
opmærksom på Hospice Søholm. 
 
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelse og suppleanter for det arbejde, 
I har udført. Tak for den interesse og det initiativ alle i bestyrelsen har vist. Det er et stort håb, at 
det kan fortsætte i det næste år.  
Tak for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 
10. maj 2010 Rosa Poulsen 


