Støtteforeningen ved Hospice Søholm
August 2012

Hospice Søholm
flytter i midten af september til
Bispevej 68, Stavtrup
I forbindelse med flytningen holdes

Åbent Hus
søndag 16. september 2012 klokken 13 - 17

Støtteforeningen byder velkommen
i en stand i foyeren

Referat fra ordinær generalforsamling 21. maj 2012
Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget
7. Fastsættelse af kontingent for 2013
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Emmy Haahr Jensen modtager genvalg
Inger Børsen genopstiller ikke
Bestyrelsen har forslag til 1 ny kandidat
9. Valg af 2 suppleanter,
Annie Kjær og Grethe Gylling genopstiller ikke.
Bestyrelsen har forslag til 2 nye kandidater.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Formanden bød velkommen og gik derefter til dagsordenens punkt 1
Ad.1 Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner som dirigent. Det blev vedtaget.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad. 2 Dirigenten valgte at vente med valg af stemmetællere til det evt. blev
aktuelt.
Ad. 3 Formanden, Rosa Poulsen, gav årsberetning for Støtteforeningens
virke. (Vedlægges). Beretningen blev godkendt.
Ad 4 Kasserer, Karen Margrethe Sørensen, gennemgik årsregnskabet. Det
blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 5 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Ad. 6 Kassereren fremlagde budget for 2012.
Ad. 7 Bestyrelsens forslag om, at kontingent for 2013 forbliver uændret,
blev vedtaget. Kontingentets størrelse bliver:
For enlige 100 kr., for par 175 kr., for institutioner m.fl. 500 kr.
Ad 8 Emmy Haahr Jensen blev genvalgt for 2 år.

Som nyt medlem til bestyrelsen blev foreslået Inge Lise Casper, Ormslev.
Hun blev enstemmigt valgt for 2 år.
Ad. 9 Som nye suppleanter blev foreslået Karen Margrethe Gadegaard, Ry,
og Lars Nielsen, Ulstrup. De blev begge enstemmigt valgt for 1 år.
Ad. 10 Som revisorer genvalgtes Niels Angaard og Hans Kjær.
Ad. 11 Der var ingen punkter under evt.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Derefter takkede formanden dirigenten for god og smidig ledelse af
generalforsamlingen, og deltagerne blev takket for fremmødet.
Referenter: Grethe Gylling og Rosa Poulsen
_____________________________________________________________

Foredrag ved musikterapeut Ilse Kjær, Hospice Søholm
mandag den 21. maj 2012 ved det offentlige møde i sognegården ved
Møllevangskirken.
Uddannelsen til musikterapeut er en 4-årig universitetsuddannelse. Ilse holdt
et oplæg, hvor hun fortalte om, hvordan hun i det daglige arbejde på
Hospice Søholm anvender musikterapi. Hun berettede om eksempler, hvor
det lykkedes at kommunikere via musikken, og hvad musikken kan gøre ved
sindet.
Hos det menneske, som står på kanten af livet, kan der være mange svære
tanker og sindsstemninger som sorg, vrede, fortvivlelse og anger. Her er
det, at hun via bevidst udvælgelse af musik kan bane vej, både til at bryde
negative tanker, og til at få hul på kommunikation, som ellers kan være
vanskelig. Musikterapien kan også opløfte sindet, den kan heale, skabe rum
for meditation, stimulere til, at livshistorien bliver fortalt igen. Ilse Kjær
fortalte, hvordan hun med musikken kan skabe lindring, også der hvor
døden er meget nært forestående.
Ilse berettede levende om den righoldige vifte af muligheder, der ligger i
musikterapien. Tilhørerne deltog aktivt i nogle eksempler.
På Hospice Søholm anvendes både levende musik med klaver og guitar,
som Ilse spiller og evt. synger til, og desuden afspilning af udvalgte CD-er.
Referent Elisabeth Buhrkal

Nu tager Hospice Søholm de nye bygninger i brug.
Det nye hospice ligger et stenkast fra det gamle på adressen Bispevej 68,
Stavtrup, 8260 Viby J.
Bus linje 11 – hver anden afgang – har endestation ved Hospice Søholm. På
hverdage 2 gange i timen, lørdag og søndag 1 gang i timen
Hospice Søholm overtager bygningerne fredag 7. september. Den følgende
uge bliver brugt til rengøring af lokalerne, samt til møblering af sengestuer,
fælles lokaler og resten af huset.
Søndag den 16. september holdes Åbent Hus for alle borgere, der har lyst til
at se de nye lokaler.
Onsdag den 19. september flytter patienterne ind i huset.
_____________________________________________________________

Bestyrelsen i Støtteforeningen efter generalforsamlingen
21. maj 2012:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlemmer:

Suppleanter:

Rosa Poulsen
tlf. 8617 9570, e-mail: aso33@privat.dk
Inger Lise Casper
tlf. 8628 1973, e-mail: inlijeca@gmail.com
Karen Margrethe Sørensen
tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk
Elisabeth Buhrkal, tlf. 8616 1209.
e-mail: Elisabeth.Buhrkal@hospice-soeholm.dk
Emmy Haahr Jensen
tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk
Lars Nielsen
tlf. 8646 4400, e-mail: etln.ulstrup@hotmail.com
Karen Margrethe Gadegaard
tlf. 8689 1665, e-mail: kmry@gmail.dk

Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk

