
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Støtteforeningen ved Hospice Søholm 
        
                                                                                           juli 2016 
 

Syng – sammen – eftermiddag 
 

med pianist Nils Johansen fra Aarhus Efterskole 
 

Onsdag den 26. oktober 2016 klokken 16.00 - 17.30 
på Hospice Søholm 

Bispevej 30, Stavtrup, 8260 Viby J 
 

 
Med udgangspunkt i begrebet livsmod synger vi sammen ud fra 

højskolesangbogen 
Alle er velkommen 



Referat fra offentligt hospicemøde med Arne Rolighed 
”Sundhedsvæsenets værdier under pres” 

 
Hospice Søholm slog dørene op til Støtteforeningens generalforsamling den 
18. maj 2016.  
Inden vores generalforsamling havde vi besøg af tidl. sundhedsminister Arne 
Rolighed, der kom med et inspirerende oplæg om sundhedsvæsnets værdier 
under pres. 
Arne Rolighed er i dag næstformand for Danske Pensionister og er meget 
optaget af de sårbare og svages bolig- og økonomivilkår. 
 
De basale værdier i sundhedsvæsnet er lige adgang, fri adgang, faglig suve-
rænitet og regionalt demokrati. 
Forudsætningen for dette er TILLID mellem patient og læge. Patienten skal 
have den behandling, pleje og omsorg, der NYTTER.  
Den faglige suverænitet er afgørende for de rette tilbud og at lægen eller 
andre fagpersoner kender sine begrænsninger. 
Kravet må være at lægen er i stand til at dokumentere at undersøgelser og 
behandlinger er relevante og har en positiv effekt. 
 
Arne Rolighed gennemgik de basale værdier og listede op for hver værdi, 
hvordan der lægges pres på værdierne.  
Her nævnes kun kort enkelte problemer. Arne Rolighed har skrevet bogen 
”Sundhedsvæsnets værdier under pres. Udfordringer og dilemmaer” og der 
kan henvises til en spændende bog, som kan lånes på biblioteket. 
Prioriteringer og økonomi har sammenhæng og skaber let ulighed for 
patienterne  
Trianglen mellem journalister, politikere og læger er tit præget af enkeltsager 
og skaber populisme. 
 
Arne Rolighed gennemgik meget grundigt de mange problemstillinger, der er 
i forhold til medicin. 
Manglende overblik over kopipræparater, og over sammenhæng mellem de 
forskellige præparater, de mange piller, der tages forkert og virker forkert. 
Arne Rolighed foreslår gerne en årlig gennemgang af patienternes medicin af 
fx både en læge og en farmaceut. 
 
Til trods for de alvorlige temaer formåede Arne Rolighed at skabe en god 
atmosfære, oplægget blev suppleret af lidt tragikomiske historier, der både 
var sjove, underholdende og forklarende. 

Referent Krista Franck 
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Referat fra ordinær generalforsamling den 18. maj 2016 
 

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 2017 
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Krista Franck og Birthe Rask opstiller til bestyrelsen   
9.   Valg af 2 suppleanter,  

Emmy Haahr Jensen opstiller som suppleant til bestyrelsen,  
der er en ledig suppleantpost 

10. Valg af revisor 
Niels Angaard og Hans Kjær modtager genvalg 

11. Eventuelt 
 
Formanden bød velkommen og udtrykte glæde ved at se de fremmødte.  
 
ad.1 Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner som dirigent, og det blev vedtaget. 
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
ad. 2 Dirigenten valgte at vente med valg af stemmetællere. 
ad. 3 Formanden aflagde beretning for 2015. Beretningen blev godkendt. 
(Vedlægges). 
ad 4 Kasserer Karen Margrethe Sørensen gennemgik årsregnskabet for 2015. 
Det blev enstemmigt vedtaget. (Vedlægges) 
ad. 5 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
ad. 6 Kassereren fremlagde budget for 2016. Det blev godkendt. 
ad. 7 Bestyrelsens forslag om, at kontingent for 2017 forbliver uændret, blev 
vedtaget.  
Kontingentets størrelse forbliver: For enlige 100 kr., for par 175 kr., for 
institutioner m.fl. 500 kr.  
ad 8 Krista Franck  og Birthe Rask opstillede til bestyrelsen for første gang 
efter at have været suppleanter. De blev enstemmigt valgt for 2 år.  
ad. 9 Som suppleant valgtes for 1 år Emmy Haahr Jensen. Hun har i flere år 
været medlem af bestyrelsen, men ønskede at overgå til at være suppleant.. 
Den anden suppleantpost er ubesat, men bestyrelsen blev opfordret til at få 
en ind på posten, hvis der viste sig at være en interesseret. 



Ad. 10 Som revisorer genvalgtes Niels Angaard og Hans Kjær. 
Ad. 11 Der blev spurgt, om der var udsigt til, at antallet af sengepladser blev 
sat op fra 11 til de 15 pladser, da det var erfaringen, at flere der ønskede at 
være på Hospice Søholm, blev presset til at vælge Gudenå Hospice. 
Det blev der svaret nej til, Regionsrådet vil så vidt muligt have de 9 pladser i 
Brædstrup brugt. 
I sommerferieperioden er Hospice Søholm nødt til at lukke 2 pladser på trods 
af den høje belægningsprocent, så ferien kan blive afviklet. 
 
Der opstod en diskussion om det rentable i at have et hospice med 9 pladser 
Aksel Wehner fik ordet for at udrede nogle sammenhæge om det mest 
rentable antal pladser, som er 12  jf. Sundhedsstyrelsens vejledning.  
Aksel Wehner har været i hospicebestyrelsen i Kamellianergården i Aalborg 
siden opstart og har desuden været næstformand i Hospice Forum Danmark i 
flere år 
 
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. 
 

Referenter: Krista Franck og Rosa Poulsen 
 
 
Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm:  

Formand:  Rosa Poulsen 
tlf. 8617 9570, e-mail: aso33@privat.dk  

Næstformand Krista Franck tlf. 2125 6675,  
e-mail: krista.franck@gmail.com 

Kasserer: Karen Margrethe G. Sørensen 
tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk 

Bestyrelses- 
Medlemmer: 

Elisabeth Buhrkal, tlf. 2899 1095  
e-mail: buhrkalwitte@privat.dk 

 Birthe Rask 
tlf. 2177 7561, e-mail: birthe.rask@gmail.com 

Suppleant Emmy Haahr Jensen 
tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk 

  
Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk 
Støtteforeningen ved Hospice Søholm findes også på facebook 
 
Vores bankkonto er åben for gaver: reg.nr.2316 konto nr. 7556951009 


