ÅBberdnina for søtteforcnlnten ved Hoipiæ Srholm for 2Ol4 aivei
æner.lfors.mllng€n 6. meJ 2015

Medlemmer

ved

institutioner/
fodelln8,

12014 er derl attbetalt 138 medlemskabe. Uolenkelt personerr 32 par og 5
forenhger). Det ershme antal medlemlkaber, som sidste ån men anden

Donatio er

i

2014

12014 harvl modtaget donationer og g.ver lalt 31.650 kroner. Dd meste afdette beløb er

gaver

tåkke medlemmer 08 andrc, der lårets lrb har bdænkt os med en gave. Gavehe eren
uvurderiig hjælp I @res stotteårt€jde for Hospiæ

56holm.

det.
oCi

i

lån8krogen.

ow.2014.

papir, vilfå dettilsendt med posten.
i

ror€dEs os.nden PRlorforenlnger o.llgn. om h6plc6å8en og Ho6pice srholm
*omme til Hospice Srholm ellervikom tildem for at tåle om hospl@sågen og Hospice Sdholm

S6holm.

af alle fæller

lapril og jurl).

somtidligere.æwt trylter Huset Venture bladet vederlaasfrlt. En donation,desetutittød
foftindels. med, atviville have dettrykt et andet5red, end tidligere.

har vi i ikke ku.net leL€ op
på Hospice

2 gange

modt.ge det på den håde, Eår godt. Det kån §/deligt ss i regnslabet under udgiftel

deteiver en let adgang forp.tierterog pårrrcnde tilatfå etglasvin, hvisde onsker
I sohmeren 2014 havde vi ieenen st.depl.ds på Kræmmerhark.det på T.ngkrogen
§ensommercn en stad€plad§ lMusilhusets foyer hvorfre vi solgte de emner, eom o8så finder
reolen + foukelli8tvlhavde fået doneret. Det samlede såls harsivet en lndtægt på 8.8.4.6 kroner.
aions klubbeme donerere. delaf pnsenfor nadeplad5en på

!d

Schollert,formand forforeninge. En vardig Død ogdedæge Bodll Ablld lesFerien,
kæftåfdelingen, Aarhus UniveBitetrhospital og læge på Hospicesøholm.
I forbindeke med g€neralforsamllng d€n 21. mal2014 holdt biskop Kield Holm et meset fjnt
forcdEs hed udg.nEspunk i søren Kirlesaards værk "(ærllghedens gelnlhger".
Onsdagden 14. maj varderÅbent Hus på Hospi.eSøholm,

ltyh€dsbrd€t er i 2014 udsendt

mo.ltaget.

bru8sti.g, bøger og øvri8e donåtioner, vi h.r

a.Engem.nt . I 2014
13.januar2ol4holdtvi iRådhushallen et debatmøde isamarbejde med Sundhed og Omsrs I
Aarhus. Det håøe overskriften: akttt livshjælp - okti, dødshjalp. Er vellykket arrancemenr med
ø. 375 deftagerc. P.nelet ved debatmødet eer la*ob aktbr, formand i Etirk Råd, Flemming
OffentliSE

24. marts iforeningen Nutidens

areåler

Deslrden har vi giwt Hospice Soholm'10.000 koner i julegaver som er brugt til badebænke
.ndet udstyr til spa-badeværels€rne.

B€styElsen
ldetforløbne år harvii besty.elsen håft en delsygdon, dels hos bestvrelsen, dels

i

og

bestyrelsenr

fo.enlngem
vauel.

tiden og med nedsatåKlvitet lforeni.gen tilfølge. En følge har bl.a. værel åt
nastformand hier Lise Gsper har mått.tEå ud af bestyrelsen med øJeblikkelig

oen ned$tte åktivitet kan bl.a. 5er på, at vi ikke havde noEet ar.ang€ment;ftedret, som

stillle den ndste del af

tlliden sidnedelar2014

vi

å,et.

eenehlfouamling har bestyrelsen holdt 5 møder (5.6., 5,8., 21.10. 2014 o& 12.1,
8.4.201s1, men ikkealtid 6ed en fuldtallis bes§rehe.
vihåber det tommende år må blrve med fuld ahivitet.
Siden sldste

Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen

erfortsat iHo§plce Søholms bestyrelse,

hospiæ Sdholm i en

ellefølg€r

da

vikun h.r holdtto møder.

(vindermed 35 deltaeere.
der fremstar

øm en

rundganS på hospice, og

til sidst er der

blelet fortalt om støneforcningen.
samarbEld. med Hosplc€ Forum Danmart
vih.rd nædsemarbeide med en advobt iffD ifoftindelse med, at penEegaver tilos kan blive
iradrågsberettiget på Selv.nglrelsen. Mvolat.n h.r kontakren tilSKAT,
møde med Hosphe forum Danma*for atflnde ud atom vi lunne have gavn afettætterc
såmarbejde og hvordan vl evt.lunne bruge HFD me.e end nu.

Statteforcni.ge. tra rytå. til nq og planer for fremtlden

og

Karen

vi vil fortst sose foEkellise fonde om pe.ee, så vl tan forære Hospi.e soholm F*onomlsle
midler tll dælning afde udgifter 5om ikke indgåri drifLsomtortningeme,

raktilalle medlemmerfor

den opbaknlng vifår tilforcninsens albejde.
vi håber, I fortsat vil sk.be opmæ*romhed om os 08 udb.ede kendskabd til hosplcetanken os
specielt tilårbejdet pa Hosplce søholm.

Margrethe som næstformand.

Strtteforeni.gen
For

§ .

kflvltd.r

I

2014r

patienterpå Hospl.eSrholm ogder6 pådrcnde arangerede vi tnrdag den 11. december
l(l*e. Der va. også soci.lt såmvær, hrc. vi bod på

2014 Luciaoptog med pigekoret fra Tr.nbjery
8løgg 08 æbleskiver, tålfe oc

kage,

Tililut viljee benytte
a.bejde, I

Takford

lerigheden tilatsige en rtor tal tilbestyrelse og ruppleanterfor det
r udfort på trod s af ge nvo rd lghed e r af fo Bkellig a d,
godt og konstruklvt samarbejde.
h a

6, maj 2015 Ros. poulseh

