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Mange besøgende lagde vejen forbi vores telt og fik en snak om hospice,
købte af de donerede ting eller gav en pengegave til Støtteforeningen.
Brugte ting og sager til næste års stand modtages gerne.
Hospice Søholms fødselsdag den 1. april blev fejret torsdag den 28. maj
med Åbent Hus for alle interesserede
Mange tog imod indbydelsen og fik en rundvisning både ude i den
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Der var uformelt samvær over en kop kaffe eller et glas vin.
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Referat fra ordinær generalforsamling den 6. maj 2015
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 2014
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Karen Margrethe Sørensen, Elisabeth Buhrkal og Rosa Poulsen er på valg.
Alle 3 modtager genvalg
9. Valg af 2 suppleanter,
Karen Margrethe Gadegaard genopstiller ikke, Birthe Rask genopstiller
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling
ad.1 Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner som dirigent og det blev vedtaget.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
ad. 2 Dirigenten valgte at vente med valg af stemmetællere.
ad. 3 Formanden Rosa Poulsen gav beretning for 2014. (Vedlægges). Beretningen
blev godkendt.
ad 4 Kasserer Karen Margrethe Sørensen gennemgik årsregnskabet. Det blev
enstemmigt vedtaget. (Vedlægges)
ad. 5 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
ad. 6 Kassereren fremlagde budget for 2015. Det blev godkendt.
ad. 7 Bestyrelsens forslag om, at kontingent for 2016 forbliver uændret, blev
vedtaget.
Kontingentets størrelse forbliver: For enlige 100 kr., for par 175 kr., for institutioner m.fl. 500 kr.
ad 8 Karen Margrethe G. Sørensen, Elisabeth Buhrkal og Rosa Poulsen blev genvalgt for 2 år.
Næstformand Inger Lise Casper blev for et år siden genvalgt for en 2-årig periode,
men er pga sygdom i den nærmeste familie udtrådt af bestyrelsen få uger før
generalforsamlingen. Indtil videre er hendes plads ubesat.

ad. 9 Som suppleanter genvalgtes for 1 år Birthe Rask. Som ny suppleant valgtes
Krista Franck.
Ad. 10 Som revisorer genvalgtes Niels Angaard og Hans Kjær.
Ad. 11 Der blev spurgt, om man ikke kunne bruge konservatoriestuderende til
musik på hospice. Der blev svaret, at det ikke var musik man manglede, men en
musikterapeut. Musikterapeutens opgaver forsøger man at løse på anden måde.
Fra bestyrelsen blev der spurgt om, hvad man synes om at holde møde på Folkestedet. Der blev svaret, at det var bedre på Hospice Søholm.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og deltagerne blev takket for fremmøde og interesse for sagen.
Til sidst takkede formanden Inger Lise Casper for en interesseret og god indsats
som næstformand og Karen Margrethe Gadegaard for flere års godt arbejde som
suppleant.
Et stort velkommen til den nye suppleant Krista Franck.
Referenter:
Emmy Haahr Jensen og Rosa Poulsen

Kate Runges foredrag ved Støtteforeningens åbne møde i
Folkestedet onsdag den 6. 5. 2015.
Kate Runge indledte foredraget med at fortælle om et billede af Anna Ancher,
som havde hængt i kapellet på Aarhus Kommunehospitals kapel. Et billede med
en gammel kvinde, som sidder fredfyldt i en stol. Og sådan har dette billede altid
mindet Kate Runge om en stille fredfyldt død.
Men det afspejler ikke altid virkeligheden, mange oplever en usikkerhed ved det
ukendte, usikre, som kan give fortrængninger i forhold til at tale om døden.
Hun fortalte om mange forhold fra sit arbejde med sundhedspersonale.
Hovedpointen er for Runge, er at vi bestemmer selv.
Hun gør opmærksom på, at mange ikke er klar over, at man med sundhedsloven
selv har ret til at fravælge behandling i en håbløs situation, hvis der ikke er udsigt
til helbredelse. Men man har på trods af dette ret til lindrende behandling. Plejepersonale, læger, hvor hun har rådgivet mange borgere skal respektere en afvisning af en behandling, og der må ikke anvendes tvang i behandlingen, det er kun
indenfor psykiatrien dette er lovligt.

Hun fortalte, at de fleste helst vil dø i hjemmet, men flest ender med at dø på
hospitalet, fordi der ofte er et urealistisk håb om helbredelse. Der blev citeret fra
en præst: et menneske bliver ikke uværdigt ved at blive hjælpeløst hen mod livsafslutningen, for vi er også hjælpeløse når vi kommer til livet. Men det kan være
umenneskeligt at gøre et andet menneske uværdigt.
Hun sluttede af med at opfordre til at tale åbent med sine børn og børnebørn om
livet såvel som døden, så det bliver en naturlig del af os, og derved lettere at have
med at gøre.
Elisabeth Buhrkal

Hjælp os med at skaffe nye medlemmer – det belønnes!
Skaf 2 nye medlemmer og du får 1 flaske rødvin
Skaf 5 nye medlemmer og du får 3 flasker rødvin

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm:

Rosa Poulsen
tlf. 8617 9570, e-mail: aso33@privat.dk
Næstformand:
ubesat
Kasserer:
Karen Margrethe G. Sørensen
tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk
Bestyrelsesmedlemmer: Elisabeth Buhrkal, tlf. 2899 1095.
e-mail: Elisabeth.Buhrkal@hospice-soeholm.dk
Emmy Haahr Jensen
tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk
Suppleanter:
Birthe Rask
tlf. 2023 9897, e-mail: birthe.rask@gmail.com
Krista Franck
tlf. 2125 6675, e-mail: krista franck@gmail.com
Formand:

Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk
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