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Årsberetning for Støtteforeningen ved Hospice Søholm for 2012 givet ved 
generalforsamlingen 22. maj 2013 

 
Medlemmer 
I 2012 er der i alt betalt 139 medlemsskaber (107 enkelt personer, 29 par og 4 institutioner/ 
foreninger). Det er en lille tilbagegang i forhold til året før, da var der 151 medlemmer.  
 
Donationer i 2012 
I det forløbne år har Støtteforeningen modtaget pengegaver fra medlemmer og mindegaver fra 
slægtninge til afdøde på i alt kr. 46.225 kroner. De 15.000 kroner har vi efter ansøgning fået fra 
Hede Nielsens Fond. Fra pårørende til tidligere patienter har vi fået 2 gaver på hver 10.000 kroner 
1 gave på 5.000 kroner og 1 på 3.000 kroner. Derforuden har mange af vore medlemmer givet 
gaver i forbindelse med indbetaling af kontingent til Støtteforeningen. Tak for alle pengegaverne. 
Efter ansøgning til Aarhus Kommune (§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde) har vi fået 5.000 
kroner. Desuden har enken efter en tidligere beboere doneret bøger fra restoplaget af en bog om 
øl, ost og chokolade, hvor manden har været medforfatter. Den sælges til en pris af 100 kroner. 
I forbindelse med indvielsen af det nye hospice donerede kunstneren Anne Marie Aakjær fra Ry 
en skulptur og en skål. Tak for alle gaverne 
 
Støtteforeningens donation til Hospice Søholm har efter ønske igen været blomster til dekoration 
af alle fælles arealerne. Guitar, klaverlampe og elektronisk udstyr til musikterapeuten, dukevogn 
og andet legetøj til stuen for børn og unge. For de 15.000 fra Hede Nielsens Fond er der købt 
møbler, som er placeret i foyeren. Ved indvielsen gav vi en gave på 10.000 kroner til bl.a. lydløse 
ure på patientstuerne. 
 
Bestyrelsen 
I det forløbne år har Rosa Poulsen været formand, Inger Lise Casper har været næstformand, 
Karen Margrethe Sørensen kasserer, desuden har Elisabeth Buhrkal og Emmy Haahr Jensen været 
i bestyrelsen. Karen Margrethe Gadegaard og Lars Nielsen har været suppleanter. Revisorerne 
har som det foregående år været Niels Angaard og Hans Benfeldt Kjær. 
Siden sidste generalforsamling er der holdt 6 bestyrelsesmøder (11.6., 13.8., 12.11. 2012, 21.1., 
11.3. og 29.4. 2013)  
 
Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen er fortsat i Hospice Søholms bestyrelse, Karen 
Margrethe som næstformand.  
 
Støtteforeningens aktiviteter: 
Arrangementer på Hospice Søholm er i flere år blevet afholdt den første tirsdag i hver anden 
måned med et par timers samvær om eftermiddagen med beboere, der har kræfter til at deltage. 
Vi har besluttet at stoppe med disse arrangementer, da der nu er flere frivillige end tidligere til at 
lave den slags og lignende arrangementer. Det sidste holdt vi den 3. april 2012. Dog havde vi 
Luciaoptog tirsdag den 4. december med pigekoret fra Tranbjerg Kirke. 
 
På gangen på Hospice Søholm har vi en reol, hvorfra der sælges kort, plakater, hospicevin m.m. 
 
Offentlige arrangementer i 2012  
I forbindelse med generalforsamling den 21. maj 2012 holdt musikterapeut Ilse Kjær foredrag om 
sit arbejde med og for patienter på Hospice Søholm. 
 
I forbindelse med, at det nye Hospice blev taget i brug, var der Åbent Hus på Hospice Søholm 
søndag den 16. september fra klokken 13 – 17, hvor vi deltog med en stand om Støtteforeningen 
og var med til at repræsentere institutionen 
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Nyhedsbrevet er i 2012 udsendt 3 gange (februar, maj og august). I december, blev der sendt et 
jule- nytårsbrev med nogle nyheder, som bl.a. var nye regler fra Skat om skattefradrag af gaver til 
velgørende foreninger. 
Vi har hidtil sendt Nyhedsbrevet ud med post, og det vil vi fortsætte med til de medlemmer, som 
ikke kan modtage elektronisk post, men også til alle andre, der fortsat ønsker det. Årsagen til, at 
vi gerne vil sende elektronisk, er, at trykning og porto er en af vore store udgifter.  
 
Hospice Søholm 
Onsdag den 19.september 2012 flyttede patienterne ind i det nye Hospice Søholm. Den officielle 
indvielse blev holdt den 28. november. Ved den lejlighed blev det offentliggjort, at Karin Salling 
havde sagt ja til at være protektor for Hospice Søholm. 
Der er plads til 15 beboere i det nye hus, men selv om det var stillet i udsigt, at alle pladser skulle 
tages i brug, er der indtil videre kun givet bevilling til, at der bruges 11 pladser. 
Fra Region Midtjylland er der en forventning om, at belægningsprocenten skal være på ca. 85 %. 
Belægningsprocenten på Hospice Søholm var i 2011 på 88,7 % og i 2012 var den 89,2 % - til trods 
for, at antallet af patienter var halveret i flere uger omkring flytningstidspunktet. Liggetiden for 
patienterne er gennemsnitlig på 21,4 dage. 
 
Det var oprindelig planen, at navnet i forbindelse med flytningen skulle ændres til Hospice 
Aarhus, men fra flere sider kom der opfordring til, at man bibeholdt navnet Hospice Søholm, og 
sådan blev det. Derimod har Hospice Søholm fået nyt logo. 
 
Støtteforeningen fra nytår til nu og planer for fremtiden 
Vi har i begyndelsen af 2013 sendt ansøgninger til 2 forskellige fonde om økonomiske midler. 
TrygFonden er søgt om 3 års løn til musikterapeuten (1.108.820 kroner). Desuden er Vilhelm 
Kiers Fond søgt om 170.500 kroner, som tænkes anvendt til 15 musikanlæg, ét på hver 
patientstue. 
Vi har plan om at gøre Hospice Søholm mere kendt i befolkningen og dermed forhåbentlig få flere 
medlemmer. 
I den anledning havde vi en stand på Lions Kræmmermarked på Tangkrogen 9. – 12. maj. Vi 
havde mange besøgende, som viste os stor interesse. Kræmmerchefen gav udtryk for, at sådan 
nogen som os var et godt islæt i det øvrige marked. Vi synes det var så stor en succes, at vi 
allerede har bestilt en stand igen til næste år. 
En anden måde at gøre opmærksom på vores eksistens er, at vi vil tilbyde foredrag til foreninger, 
menighedsråd, brugerråd og andre, der kunne tænke sig at høre om hospicesagen generelt og 
Hospice Søholm specielt. Vi tilbyder, at foredraget kan være på Hospice Søholm med rundvisning, 
eller vi kommer ud til det lokale sted. 
Hvis nogen her i forsamlingen får kendskab til et sådant ønske, så håber vi, at I vil formidle en 
kontakt til bestyrelsen. 
Vi har i overvejelse, om vi i løbet af efteråret kan arrangere et offentligt møde, hvor vi får nogle 
kendte mennesker til at diskutere problemet omkring aktiv dødshjælp. 
 
Tak til alle medlemmer for den opbakning vi får til foreningens arbejde.  
Vi håber, I fortsat vil skabe opmærksomhed om os og udbrede kendskabet til hospicetanken og 
specielt til arbejdet på Hospice Søholm.  
 
Til slut vil jeg 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 viser. Jeg håber det kan fortsætte.  
Tak for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 
22. maj 2013 Rosa Poulsen 


