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Bestyrelsens beretning på Generalforsamlingen 
den 29. april 2019  

 

Vi har haft endnu et år fyldt med opgaver, som bestyrelsen har løst i 
fællesskab. 
 
Igen i år skal der sendes en stor tak til hele bestyrelsen for et godt og 
konstruktivt arbejde. Tak til alle for jeres indsats i det forløbne år. 
 
En tak skal også lyde til Arresødal Hospice for et godt og tæt samarbejde. En 
særlig tak til hospiceleder Lisbeth Due Madsen samt til frivilligkoordinator Lone 
Clemen. 
 
Også tak til de frivillige på Arresødal Hospice som igennem vores 
arrangementer har ydet en ekstraordinær indsats. Her tænkes især på deres 
støtte i forbindelse med foreningens ”Mig til Dig Stafet 2018”. En uvurderlig 
hjælp. 
 
Til vores trofaste revisor Rud Christiansen samt til vores webmaster Maj 
Westphal (Mwebdesign.dk) sender vi mange varme hilsener som tak for jeres 
store arbejde uden beregning. 
 
Foreningen består nu af 66 medlemmer, fordelt på enkelt medlemskaber og 
par medlemskaber. 
 
Bestyrelsen har i det forløbne år deltaget i 5 bestyrelsesmøder, 4 
styregruppemøder samt diverse møder f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af 
vores nye hjemmeside.  
 
På facebook https://www.facebook.com/groups/676655462477726/og på 
vores hjemmeside www.stoetteforeningenarresoedal.dk  har vi løbende 
opdateret med links til relevante sider og artikler. Samtidig har vi også 
arbejdet på at tilrette os den nye persondatalov således at både vores 
medlemskartoteker, hjemmeside samt øvrige i dag fuldt ud opfylder 
persondatalovens krav.  
 
 
Vi blev i 2018 af HFD gjort opmærksom på at de enkelte støtteforeninger er 
underlagt ”Lov om indsamling m.v. af 2014”. Vi har derfor besluttet at sende 
ansøgning til Indsamlingsnævnet og forventer i indeværende år at modtage en 
godkendelse.  
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I 2018 har Arresødal slot skiftet ejer. Slottet er blevet solgt til OK fonden. 
Arresødal Hospice har til huse på en del af slottet men som lejer. Derfor består 
Arresødal Hospice uændret. Det får ingen betydning for hverken patienter, 
pårørende, personale eller frivillige ligesom støtteforeningen uændret kan 
bevæge sig i lokalerne.  
 
OK fonden ejer også Hospice Søndergård i Måløv. Vi har et rigtig godt forhold 
til både hospice samt til støtteforeningen her. Således har vi været på 
besøg/rundvisning i Måløv ligesom de har været på besøg hos os. Vi har begge 
en god forståelse for støtteforeningernes opgave og er derfor glad for at kunne 
drøfte holdninger, aktiviteter, at vi kan give hinanden feedback samt 
inspiration i vores hver især/fælles mål.  
 
I 2018 fik vi hvervet radiovært, musiker, skuespiller m.m. Alex Nyborg Madsen 
som støtteforeningens ambassadør. Han deltog i årets ”Mig til Dig Stafet 2018” 
med stor succes.  
 

”Mig til Dig Stafet 2018” blev afviklet for anden gang til støtte for patienter og 
pårørende samt det frivillige arbejde på Arresødal Hospice, og arrangementet 
trak, i det flotte efterårsvejr, nogenlunde samme deltagerantal som sidste år 
ca. 600. Støtteforeningen for hospice havde håbet på lidt flere, men 
konkurrencen fra andre events, som netop den senere mindekoncert for Kim 
Larsen, kan forklare det. 

Stafetten var præget af masser af musik og hygge. Udover Alex Nyborg 
Madsen og musiker og sanger Andreas Langvad havde deltagerne Helsingør 
Pigegarde i front og blev mødt i målet af gospelsang fra gruppen “Happy 
Hour”.  

Vores pølsebod solgte ca. 500 pølser, kaffe/kageboden blev ribbet og vores 
tombola med 400 donerede præmier blev tømt.  

Takket være en meget stor sponsorstøtte fik vi et overskud på ca.kr. 
80.000,00. Hvilket må betragtes som en succes. 

Støtteforeningen Takker alle vores sponsorer for en fantastisk opbakning!! 

Der er ingen tvivl om at vores årlige stafet donationsmæssigt overstiger alt 
andet. Det har i flere år været forsøgt at udbygge antallet af 
foreningsmedlemmer men uden resultat. Tværtimod er antallet langsomt 
faldet. Da vores tidsmæssige ressourcer er begrænset, har vi i stedet helt 
bevidst valgt at lægge vores kræfter i planlægningen og gennemførelsen af 
stafetten hvert år.  
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I år bliver ingen undtagelse. Det er besluttet at afholde, som de første to år 
nemlig på datoen for den første søndag i oktober. I år den 6. oktober 2019.  

Økonomisk har vi i år brugt flere penge end vi har fået ind på donationer, men 
til gengæld gjorde vores donationer i 2017 det muligt at efterkomme ønsker 
fra både patienter og pårørende samt at honorere de frivilliges store indsats på 
Hospice.  

I 2018 har vi ydet støtte til følgende:  

Godkendt indkøb af havemøbler. 
Denne sommer har vi købt nogle flotte og hyggelige møbler til haven, så 
patienter og pårørende har kunne sidde udenfor og nyde den skønne dufthave, 
naturen og den friske luft som gør os alle det så godt. 

Godkendt indkøb af tegninger fra Esben Hanefeldt. 

Støtteforeningen har ydet støtte til, at Hospice har fået et dejligt børnehjørne 
som benyttes meget og tanken er at udvide hjørnet med originaltegninger af 
Esben Hanefeldts malerier, som specifikt er malet til og hænger på Arresødal 
Hospice. Tanken er at få lavet 10 originale tegninger, som kan kopieres og 
gives til børn på besøg. Tegninger, der ligner malerierne eller har nogle af de 
samme motiver, så børnene kan sidde i børnehjørnet og male. 
 
Samtidig har vi Godkendt indkøb til malerkassen i form af pensler, blyanter osv. 

Indkøb af diverse ting til at pynte hospice op til Påske. 
Støtteforeningen har godkendt indkøb af garn til Hæklegruppen (tøjdyr til børn), 
som uden honorar hækler disse tøjdyr.  

Godkendt indkøb af diverse CD’er til opholdsstuens samling. 

Godkendt indkøb af Appelsin/citrustræ til opholdsstuen. 

 Indkøb af lyskæder til udendørs juletræer. 

Herudover har vi dækket omkostninger til frivilliges deltagelse i HFD frivilligmøder 
samt enkelte frivilliges selvvalgte kurser. 

Der blev den 27. november 2018 afholdt en frivillig-TEMA dag på Hotel 
Liseleje. Det var en rigtig fin dag med et fantastisk oplæg styret af Psykolog 
Dorthe Toudal Viftrup, Post. Doc, Syddansk Universitet i forbindelse med 
projektet ”Åndelig og Eksistentiel kommunikation på Hospice”. Her var der stor 
opbakning fra de frivillige for at deltage.  
 
Til sidst en tak til de medlemmer som er mødt op til vores generalforsamling.  
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Jeg taler for hele bestyrelsen når jeg siger, at vi har valgt at bruge vores fritid på dette 
hverv, fordi vi brænder for at gøre en forskel for de mennesker som er på Arresødal 
Hospice.  

Vi tror på at vi kan gøre en væsentlig forskel hvis vi løfter i samlet flok. 

 
Med ønsket om et godt 2019!! 
 
For Bestyrelsen  
Mo Olofsson 
STØTTEFORENINGEN FOR ARRESØDAL HOSPICE 
 
 
 
 
 
 
 
 


