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Årsberetning for Støtteforeningen ved Hospice Søholm 2015 givet ved generalforsamlingen
18. 05 .16
Året, der er gået, har på forskellig vis været et godt og givende år.
Efter at vi i 2014 måtte sætte tempoet ned p.g.a. sygdom blandt bestyrelsens medlemmer eller
deres nærmeste pårørende, har vi i 2015 igen haft forskellige tiltag for at gøre opmærksom på
Støtteforeningens formål med f.eks. at udbrede hospicetanken, men også at skaffe indtægter til
støtte for arbejdet på Hospice Søholm.
En linje, vi vil fortsætte i tiden, der kommer, men vi vil også forsøge at finde nye tiltag, så vi kan
nå ud til endnu flere.
Det er en meget stor glæde at, Støtteforeningens medlemmer slutter op om os – også med både
store og små pengegaver. Det har betydet, at vi har kunnet give gaver til Hospice Søholm, der
ellers ikke var plads til i det meget stramme budget, der er med regionen.
Det er også en meget stor glæde, at vi har et godt samarbejde med ledelsen og de frivillige på
Hospice Søholm, så vi er med i fællesskabet om at yde noget, der bliver til gavn og glæde for
patienterne. Noget af det sidste er, at de frivillige har indsamlet ”lopper”, som vi kan sælge og få
indtægter, når vi stiller op på Lions bagagerumsmarkeder.
Jeg vil i det følgende berette om nogle af detaljerne for året 2015
Medlemmer
Medlemstallet i 2015 er i alt på 137 (102 enkelt personer, 30 par og 5 institutioner/foreninger).
Det er samme antal medlemskaber, som sidste år, men en anden fordeling.
Donationer i 2015
I 2015 har vi modtaget donationer og gaver på i alt 27.284 kroner. Det meste af beløbet er gaver
fra vore medlemmer og slægtninge til tidligere patienter. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke medlemmer og andre, der i årets løb har betænkt os med en gave.
Jeg vil her benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at pengegaver kan fratrækkes på
selvangivelsen, da Støtteforeningen af SKAT er godkendt til skattefradrag, da det er en
velgørende humanitær forening.
Efter ansøgning til Århus Kommune (§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde) har vi fået 1.500
kroner, som vil blive brugt til genoptrykning af vores pjece i en revideret udgave.
På gangen på Hospice Søholm har vi en reol, hvorfra vi sælger kort, nipsting, brugsting, bøger og
øvrige donationer, vi har modtaget.
Fra reolen sælger vi også en udvalgt vin, som vi kalder hospicevin, og den er med
Støtteforeningens egen etiket. Trykning af etiketten er en donation fra leverandøren, MULTI
wine,Teglbækvej 16, Hasselager.
Vi er blevet opfordret til et sådant salg, da det giver en let adgang for patienter og pårørende til
at få et glas vin, hvis de ønsker det.
Vi har i nogle år fået doneret trykningen af Nyhedsbrevet fra Huset Venture i Viby, en donering,
der desværre fremover skal søges fra gang til gang.
I foråret 2015 modtog vi en donation fra Lions i Kolt/Hasselager, som har været et bidrag til
blomsterudsmykningen vi giver til Hospice Søholm
Støtteforeningens donation til Hospice Søholm har efter ønske igen været blomster til dekoration
af alle fælles arealer inden døre, og til nogle af blomsterne i krukker og bede uden døre.
Desuden har vi givet Hospice Søholm 10.000 kroner i julegave i 2015. De er brugt til indkøb af
kunst til fælles områder.
Bestyrelsen
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 5 møder (11.5., 4.8., 28.10. 2015 og 4.2. og
12.4. 201).
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Krista Franck, der blev valgt som suppleant ved sidste generalforsamling er trådt ind i
bestyrelsen fra den 25. november 2015. Bestyrelsen har desuden bestået af Rosa Poulsen som
formand, Karen Margrethe Sørensen som kasserer og med ansvar for medlemskartoteket,
desuden af Elisabeth Buhrkal, Emmy Haahr Jensen og Birthe Rask som suppleant.
Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen er fortsat i Hospice Søholms bestyrelse, Karen
Margrethe som næstformand.
Støtteforeningens aktiviteter i 2015:
For patienter på Hospice Søholm og deres pårørende arrangerede vi fredag den 11. december
2015 Luciaoptog med pigekoret fra Tranbjerg Kirke. Der var også socialt samvær, hvor vi bød på
gløgg og æbleskiver, kaffe og kage. Ved arrangementet var det en stor værdi, at flere af de
frivillige kom og tog del i de praktiske opgaver og var med i det sociale samvær
Offentlige arrangementer i 2015
I forbindelse med generalforsamling den 6. maj 2015 holdt Kate Runge foredrag med titlen:
Hvorfor er det så svært at tale om den sidste del af livet, hvor hun bl.a. talte om et billede af Anna
Ancher, hvor en kvinde, sidder fredfyldt i en stol.
Onsdag den 30. september holdt daværende leder af Kirkens Korshær, Aarhus, Morten Aagaard
foredrag i deres egne lokaler. Foredragets titel: Et værdigt liv en værdig død var udgangspunktet
for et bevægende og medrivende foredrag om det klientel, der kommer i Korshærens
varmestuer.
Torsdag den 28. maj var der Åbent Hus på Hospice Søholm. Mange havde taget imod
indbydelsen, og det fine vejr med solskin lyste op både ude og inde.
I maj 2015 havde vi igen en stadeplads i 4 dage på Kræmmermarkedet på Tangkrogen. Det er en
aktivitet, vi fremover har valgt fra, da det er en stor indsats at skulle være på pladsen i 4 hele,
sammenhængende dage. Til gengæld bliver de erstattet af enkeltstående dage med
markedsdage, som f.eks. den 2. august 2015, hvor vi havde en stadeplads på Ingerslevs
Boulevard, - en dag, der gav en tilfredsstillende indtægt.
Nyhedsbrevet er i 2015 udsendt 4 gange (marts, juni, august og december).
Det er vores indtryk, at udsendelse af Nyhedsbrevet med e-post, går godt og vi håber, flere
kommer til. Jeg vil dog gerne understrege, at de medlemmer, der fortsat ønsker at modtage
Nyhedsbrevet på papir, vil få det tilsendt med posten, hvis det fremover på nogen måde er
muligt.
Annoncering i Hospice Søholms pjece var med til at muliggøre udgivelsen af en 6-sidet pjece,
som er udarbejdet af Mediehus Danmark
Samarbejde med Hospice Forum Danmark
Vi har et nært samarbejde med en advokat eller revisor i HFD i forbindelse med, at pengegaver til
os kan blive fradragsberettiget på Selvangivelsen. Advokaten eller revisoren er den, der har
kontakten til SKAT.
Den 23. november 2015 deltog vi i et møde med øvrige Støtte-foreninger fra Region Midtjylland,
der er medlemmer af HFD. Et godt og positivt møde, som vil blive fulgt op, og hvor vi vil finde ud
af, hvordan man kan bruge hinanden – selv om foreningerne er på forskellige stadier, alt efter
alder.
Støtteforeningen fra nytår til nu og planer for fremtiden
I begyndelsen af det nye år fik vi positive svar på ansøgninger til to af Lions klubber. Vi fik 5.000
kroner fra Lions i Kolt/Hasselager og 15.000 kroner fra Lions i Lystrup. De vil blive brugt til
blomster hhv inde og ude i Hospice Søholms fælles områder.
Den 26. maj er vi med ved Åbent Hus på Hospice Søholm og i sensommeren planlægger vi et
offentligt møde
Vi vil være at finde på bagagerumsmarkeder i Musikhusets foyer og på Ingerslevs Boulevard. Det
sidstnævnte sted vil vi være den 26. juni, den 21. august og 11. september.
Vi vil fortsat søge forskellige fonde og foreninger om penge, så vi kan forære Hospice Søholm
økonomiske midler til dækning af nogle af de udgifter, som ikke indgår i driftbudgettet.
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I april måned holdt vi et meget givende møde med ledelsen og mange af de frivillige for at
diskutere muligheden for et tættere samarbejde om det, der kan være fælles formål for os.
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.
Tak til alle fremmødte i aften
Til slut vil jeg også benytte lejligheden til at sige en stor tak til bestyrelse og suppleanter for det
arbejde, I med mod og entusiasme har udført.
Tak for et godt, konstruktivt samarbejde, som I udfører med gå-på-mod og godt humør.
18. maj 2016, Rosa Poulsen

