Referat fra ordinær generalforsamling på Hospice Søholm, Bispevej 68, 8260 Stavtrup, onsdag den 22. maj
2019.
Der var 25 deltagere.
Hannah Breinholdt og Krista Franck var referenter.
1. Valg af dirigent
Axel Wehner blev valgt uden modkandidat. Generalforsamlingen blev herefter erklæret for lovligt
indvarslet.
2. Valg af stemmetællere
Valg af stemmetæller ville kun forekomme, hvis der opstod et behov for dette.
3. Formandens beretning til godkendelse.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne aflægge beretning for året 2018. det er en fornøjelse at stå som
formand for en forening, hvori der er en aktiv arbejdende bestyrelse. Vi har efterhånden fået fordelt
opgaverne i mellem os, så vi hver især tager fat i det, der både interesserer os og i fællesskab kan
leve op til det overordnede mål med Støtteforeningen, som er at sikre bedre vilkår for uhelbredeligt
syge og døende mennesker samt deres pårørende.
En fast del af Støtteforeningens indsats er at sørge for midler til den ganske fantastiske sansehave,
Hospice Søholm har. Bænke, blomster og planter til afskærmning og til nydelse. Blomster hver uge til
spisestuen, dekorationer til patienter og fællesrum et par gange om året, fyldte krukker med
blomster, kunst på væggene – alt, som er med til at skabe Hospice Søholms gode miljø. Det er også
vigtigt at skaffe ting til hospice, som sygeplejerskerne efterspørger som fx sengetæpper, skamler,
lysestager og ting til børnene. Vi arrangerer foredrag, sangeftermiddage og samarbejder med lokale
institutioner om små koncerter på hospice. Meget af vores arbejde rummes i det personlige nærvær
ved at tale med mennesker, vi møder, lytte og i det hele taget beskrive, hvad et hospice er. Vi
arbejder intenst på at øge det generelle kendskab til hospice – som ikke for alle er det sidste hjem.
Vores næstformand Rosa Poulsen har skrevet ansøgninger til rigtig mange loger og fonde samt til
Aarhus Kommune. Det er en stor hjælp, at denne opgave ligger fast ved en person og heldigvis har
Rosa Poulsen tilbudt at guide en mere fra bestyrelsen ind i dette arbejde. Tak til Rosa for hendes
store arbejde. De mange ansøgninger har også givet resultat.
Der er i 2018 søgt til 3 nye havebænke, til blomster ude og inde, til en ugentlig buket, til
opbevaringskasser til patientstuerne og ikke mindst til det store projekt, der hed ”Lys i træ”. Ved
indkørslen til Hospice Søholm er der et stort træ, der fik lys i trækronen og kunne glæde alle i den
mørke tid.
Desværre er der lidt fugtproblemer, så ind i mellem går lysene ud – det arbejdes der på. Tak til
Hospice Søholm, der meget aktivt indgik i dette projekt.
Det er ikke altid, vi får de pengebeløb, som vi har søgt om, men heldigvis har vi en trofast
medlemsskare, der med deres kontingent hjælper os med at hjælpe andre.
Bestyrelsen knokler med at samle lopper og derefter sælge dem igen. Vi har haft følgende
loppemarkeder:
Flagstangsmarkeder i og ved Musikhuset den28. januar, 22. juli og 24 november
Lions loppemarkeder på Ingerslev Torv den 6. maj, 5. august og 23. september.
Samt den 10. juni et loppemarked i en haveforening, der desværre druknede i regnvejr.
Vores kasserer, Karen Margrethe Sørensen vil aflægge nærmere regnskab for Støtteforeningens
indtægter og udgifter.
Ud over at skaffe penge og bruge dem igen, har der været andre arrangementer.
På generalforsamlingen sidste år havde vi tidligere rådmand Dorthe Laustsen til at fortælle om sit liv
efter en grim trafikulykke. Titlen var ” Ja til Livet”. Det var et stærkt og bevægende oplæg.
Vi har haft to Syng Sammen eftermiddage herude på Hospice, hvor pianist Nils Johansen har ledt os
igennem med gode valg fra højskolesangbogen i første del af arrangementet, efter en pause med lidt
frugt og drikke, har vi så selv kunnet vælge nogle sange.
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Personalet og de frivillige bistår med at flytte patienter ud til arrangementet – det er dejligt, når så
mange kan være med og have glæde af sangen.
Ved to skønne havevandinger, hvor den ene var kombineret med et åbent hus arrangement på
Hospice Søholm viste Mette og Bente, som er frivillige og bruger mindst en dag ugen til at passe
sansehaven, rundt og fortalte om, hvordan de helt fra årets starte planlægger årets gang i haven og
om deres overvejelser i den forbindelse. Støtteforeningen er glade og taknemmelige for det store
arbejde, Mette og Bente gør. Tak til jer.
Året 2018 sluttede atter med et dejligt Luciaoptog. Det er nu blevet en tradition, at Aarhus Friskole
afholder en forårskoncert og går Lucia på Hospice Søholm. Begge dele giver mening for deltagerne
og vi andre kan glædes over de skønne stemmer og glade ansigter, der bringer følelserne på kant.
Det frivillige arbejde, Støtteforeningen laver, kunne ikke lade sig gøre uden et forbilledligt
samarbejde med hospiceledelsen og de frivillige, der er knyttet til hospice Søholm. Hvor vi rejser
penge og laver PR, sørger I som frivillige for at hverdagen bliver bedre for de indlagte patienter.
For at bedre kommunikationen og dialogen med omverdenen er der lavet en ny hjemmeside, der er
kombineret med vores facebook side. Egentlig blev vi tvunget til det, da der kom en række
opdateringer, der ikke var helt kompatible med vores indhold. Klostergade centret hjalp os i første
omgang og siden fik vi hjælp via vores dygtige fotograf, Ellen. Ellen hjælper også med fine billeder til
de elektroniske og medier, til vores nyhedsbreve, til nye plakater.
Den nye hjemmeside er mere interaktiv og får løbende lagt nyheder ind. I starten kom der godt nok
en del mystiske kommentarer, men der er nu lagt et filter ind, som afhjælper dette,
Vi udsendte sidste år 3 nyhedsbreve og afholdt i øvrigt også 3 bestyrelsesmøder og et
konstituerende møde.
Tak til jer alle for at bakke op om Støtteforeningens arbejde og en særlig tak til bestyrelsen for deres
aldrig svigtende interesse og arbejdsindsats, hvad enten, det drejer sig om at skrive ansøgninger,
samle lopper ind og være med til at sælge dem igen eller strikke og bistå med de mange praktiske
opgaver, der er ved de forskellige arrangementer, vi afholder.
Beretning blev herefter godkendt.
Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
Kasserer Karen Margrethe Sørensen udleverede kopi af årsregnskab. Støtteforeningen kom ud af
året med et pænt overskud på godt 50.000 kroner. Der har været donationer og gaver på ca 77.000
kroner. Derudover er der medlemskontingent på næsten 20.000 kroner. Endelig har der været et
pænt salg fra reolen på Hospice Søholm og på loppemarkeder. Der har været udgifter på godt 70.000
kroner. Størstedelen af udgifterne er til blomster og gaver til Hospice Søholm.
Bestyrelsen vil efterfølgende drøfte, hvor stort et beløb, der er behov for at have i reserve.
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
Behandling af indkomne forslag
Der forelå ingen forslag.
Budget
Budgettet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent for 2020
Der blev vedtaget uændret kontingent 100 kroner for 1 person, 175 kroner for par og 500 kroner for
virksomheder/foreningerne institutioner.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
Karen Margrethe G. Sørensen, Elisabeth Buhrkal og Emmy Haahr Jensen blev alle valgt for en to årig
periode.
Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode: Hannah Breinholdt og Elsebeth Norlén blev valgt.
Valg af revisor: Niels Angaard og Hans Kjær modtog begge genvalg.
Evt
Formanden holdt en afskedstale for Rosa Poulsen og der blev overrakt en gave.
Revisorer og dirigent blev takket og overrakt hospicevin.

Referat fra konstituerende møde 22. maj 2019
Efter generalforsamlingen blev der holdt et kort konstituerende møde
Som formand valgtes Krista Franck.
Ifølge foreningens forretningsorden har hun formandens forpligtelser i
hospicebestyrelsen i Den Selvejende Institution Hospice Søholm og
i økonomisk henseende har hun samme kompetence som kassereren
Til næstformand valgtes Elisabeth Buhrkal
Til kassererposten genvalgtes Karen Margrethe G. Sørensen
Den samlede bestyrelse er herefter:
Krista Franck, formand
Elisabeth Buhrkal, næstformand
Karen Margrethe G. Sørensen, kasserer
Emmy Haahr Jensen, bestyrelsesmedlem
Birthe Rask, bestyrelsesmedlem
Suppleanter:
Elsebeth Norlén
Hannah Breinholt

