Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice mandag den 31. maj 2021 kl.
19.30 på Beach Bowl, Søndervig.
Velkomst ved formand Vera Kristensen. Vera udtrykte glæde over, at vi fysisk kan mødes. ”Det har vi set
frem til”. Vera fortsatte, at det er 15. gang, vi afholder generalforsamling på Beach Bowl. Sidste år måtte vi
aflyse. Det var også på Beach Bowl, at vi startede foreningen – en tak til Beach Bowl for stor
imødekommenhed.
Der har været begrænsning på deltagerantallet, men det holder vi os fint indenfor. Aftenen bliver uden
sang, så coronaen er stadig med, og vi skal stadig tage hensyn hertil.
Der var en særlig velkomst til socialrådgiver Tine Jørgensen, der efter generalforsamlingen vil fortælle om
sit arbejde på Anker Fjord Hospice og om, hvad arbejdet indebærer. ”Det er en bred vifte” – sagde Vera ”og
tak fordi du vil komme her i aften og vil tage os med til det spændende og vigtige arbejde, du udfører”.
Ledelsen på Anker Fjord Hospice er i år forhindret i at deltage.
”Kaffen er gratis i år, og brød sponseres fra Martin Bager”, sluttede Vera sin indledning.
Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år
6. Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af revisor og dennes suppleant.
11. Eventuelt
Ad 1 – Valg af dirigent: Henning Davidsen blev valgt som dirigent. Henning takkede for valget.
Ad 2 – Valg af stemmetællere: På dirigentens forslag var der enighed om, at der først vælges
stemmetællere, når det konstateres, at der er brug herfor.
Ad 3 – Formandens beretning

: Vera Kristensen sagde i sin beretning: Ja så er det to år siden, vi afholdte

sidste generalforsamling. Vi måtte jo aflyse sidste år. 2020 var et mærkeligt år. Vi var vingeskudte. De fleste
arrangementer blev aflyst. Vi havde ellers 15 års jubilæum og ville gerne have fejret dette sammen med Jer,
der støtter os utrætteligt. Vi har brug for hver og en af Jer. Og det bliver vi ved med at have.
Alle rundvisninger i 2020 blev aflyst.
Midsommerfesten blev aflyst.
Der blev afholdt Sct Hans aften for patienter og de pårørende, hvor Inge-Lise og Peder var værter.
Late Summer festival med Einar Steen Nøkleberg på piano samt Helge og Anette Slattoo på violin blev
afviklet fredag den 21. august.
Første del af bevægelses- og lydinstallationen ”En messe for Krop, Lyd og Landskab” blev afviklet lørdag den
28. august i eng-landskabet foran Anker Fjord. Der blev taget godt imod koreograf Naya Maya Olsen og

hendes 5 dansere. Lydsiden bestod af jordens, vindens og havets frekvenser, som de udfolder sig i englandskabet ved Anker Fjord Hospice. Arrangementet blev afsluttet med god mad og drikke til de unge
kunstnere, patienter og pårørende. De to resterende opførelser, der var planlagt til senere på efteråret,
måtte desværre aflyses.
Hvide Sande Masterclass, der var planlagt på Anker Fjord Hospice den 24. september, blev på grund af
coronora-restriktionerne flyttet til Hellingåndskirken. Koncerten var senere tilgængelig på Anker Fjords
interne TV-net. Så patienter og pårørende kunne høre det alligevel.
I lighed med tidligere år har Støtteforeningen været med til at skabe hyggelige rammer for julen og nytåret
på Anker Fjord Hospice uden selv at være tilstede. Der blev gjort, hvad der var muligt. Der blev indkøbt
juletræer til både ude og inde. Der blev afleveret juledekorationer med julebrev i alle lejligheder.
Støtteforeningen indkøbte de specielle julestjerner fra Christiansfeld til at skabe ekstra hygge i de enkelte
lejligheder. Endvidere indkøbte Støtteforeningen konfekt og kransekage til patienterne, ligesom Støtteforeningen var vært med julemad og ved middagen nytårsaften. Det er noget, der blev sat stor pris på.
I dagene op til påske i år har Støtteforeningen sendt påskedekorationer og små påskeæg og kransekage til
alle lejligheder, og foreningen var desuden vært ved bespisning af patienter og pårørende påskedag med
stjerneskud og drikkevarer.
Der har i øvrigt i det forløbne år været små arrangementer, når det kunne lade sig gøre, bl.a. med
”Sanglærken” og Sebastian. Kresten Osgood har været til et formiddagsarrangement, og Kurt ”Citrondrengen” har været på Anker Fjord 3 gange.
Støtteforeningen har det seneste år blandt andet bevilget midler til indkøb af 12 store vind- og vejrrobuste
parasoller, bevilget midler til færdiggørelse af haveanlæg, købt 75 eksemplarer af den nye højskolesangbog
samt givet midler til småindkøb, herunder indkøb af blomster til både ude og inde. Senest har
Støtteforeningen bevilget midler til renovering af 3 lejligheder, så som tæpper, puder og lamper mv..
I sommerperioden 2020 var Støtteforeningen repræsenteret på 3 forskellige stand-dage ved
sommermarkedet i Vestre Strandgade i Ringkøbing. – Det var gode dage, hvor der var god dialog med
gæsterne og fin lejlighed til at orientere om Anker Fjord Hospice og Støtteforeningens arbejde. Der blev på
standen solgt jazzplakater samt postkort til fordel for Støtteforeningens arbejde.
Støtteforeningens hjemmeside er nu en integreret del af hjemmesiden for Anker Fjord Hospice, ligesom
foreningen nu også er tilgængelig på facebook, som et nyt bindeled til både medlemmer og andre, som har
interesse for Anker Fjord Hospice og for vores arbejde.
Bestyrelsen har her i foråret afholdt møde med frivilligkoordinator Heidi, hvor vi hørte, hvad hun havde på
bedding, og hvor det blandt andet blev drøftet, hvordan Støtteforeningen og De frivilliges Forening kan
gøre hinanden gode. – Et godt og positivt møde, som vi i bestyrelsen vil følge op på. Der blev valgt 2
kontaktpersoner, som frivilligkoordinatoren kan spare med.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen taget til efterretning.
Pkt 4 – Aflæggelse af regnskab
Pkt. 6 Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.

Med generalforsamlingens tilladelse blev disse to punkter behandlet under et. Kasserer Søren Vejrup
gennemgik det reviderede regnskab for 2020.
Regnskabet viste indtægter på kr. 241.000,60 og udgifter for kr. 400.327,23, hvorefter der fremkom et
underskud på kr. 159.326,63. Støtteforeningen har herefter pr. 31. december 2020 et bankindestående
på kr. 333.407,61. For så vidt angår udgifterne nævnte kassereren bl.a. store udgifter til parasoller og
udgifter til færdiggørelse af haveanlæg. I øvrig kunne Søren berette, at det havde været et meget stille år
med hensyn til aktiviteter.
Søren oplyste, at medlemsantallet i Støtteforeningen ligger på den gode side af 1300. Søren kom i den
anledning med en opfordring til, at alle til generalforsamlingen skulle tage en indmeldelsesblanket med
hjem, finde et nyt medlem, få blanketten udfyldt og tilbagesendt til Søren.
For så vidt angår budgettet oplyste Søren ”planen er, at få så mange indtægter som muligt og have så
mange udgifter som muligt”
På grundlag af det foreliggende regnskab foreslog kassereren uændret kontingent.
Regnskabet var revideret uden bemærkninger. Der fremkom ingen kommentarer til regnskabet, som derfor
blev godkendt. Generalforsamlingen godkendte ligeledes uændrede kontingentsatser, dvs:
Kr. 125,00 for personligt medlemskab
Kr. 175,00 for familiemedlemskab
Kr. 550,00 for virksomheder/organisationer.
Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år:
Formand Vera Kristensen: Vi kan håbe, at vi kan arrangere mere, end vi har gjort det foregående år. Det er
stadig et spørgsmål, hvad vi kan og må, men vi har da tænkt tanker.
Det er besluttet, at vi i år må springe midsommerfesten over - til stor savn for os alle.Støtteforeningen vil i
stedet betale for Sct. Hans arrangement på Anker Fjord. Et arrangement som Inge-Lise og Peder vil udføre
for patienter og pårørende.
Igen i år vil Støtteforeningen være repræsenteret på kunsthåndværkermarkedet i Vester Strandgade i
Ringkøbing. Det bliver den 12., 17., 19. og 24. juli.
Lørdagene den 21. august og 4. september håber vi at kunne gennemføre 2. og 3. del af Bevægelses- og
lydinstallationen” En messe for Krop, lyd og Landskab”.
Late Summer Festival med Michala Petri vil ifølge planerne blive afviklet fredag den 27. august og
MasterClass torsdag den 23. september. Billetter skal købes på Billetnet. Vi vil orientere herom i vort
næste nyhedsbrev.
Vi vil i det hele taget forsøge løbende at udsende nyhedsbreve, når der er nyt at berette. Det har sådan set
været dejligt at opleve i denne coronatid, at der er flere, der har ringet og spurgt, om vi i Støtteforeningen
er gået helt i hi, eller om vi stadig eksisterer. Den interesse, der her bliver vist, er guld værd. Det er i det
hele taget dejligt, hvis I fortsat vil være ambassadører for Støtteforeningen og være os behjælpelig med at
skaffe nye medlemmer. Der er af naturlige årsager en del, der ikke er her mere.
Det er det, der gør os stærke, når vi er ude og spørge om noget, at vi kan sige, at vi er en forening med
rigtig mange personer. Det er 16 år siden vi startede, og vi har stadig en fantastisk opbakning.
Vera sluttede med at sige: ”1000 tak for Jeres indsats. Uden Jer kan vi ingenting.”
Pkt. 7: Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.

Pkt. 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Følgende bestyrelsesmedlemmer fik i 2020 administrativt forlænget deres bestyrelsesperiode med 1 år
(nødret). Derfor er følgende på valg for 1 år: Inge-Lise Tanderup, Mogens Elming, Esther Blichfeldt og Birgit
Busk. Birgit Busk ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Birgit Hindbo som nyt bestyrelsesmedlem.
Inge-Lise Tanderup, Mogens Elming, Esther Blichfeldt og Birgit Hindbo blev valgt for 1 år.
På valg for 2 år: Vera Kristensen, Poul Carlson, Søren Vejrup, Anny Pedersen og Bente Malgaard. Bente
Malgaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Anni Faurholdt Lauridsen som nyt bestyrelsesmedlem.
Vera Kristensen, Poul Carlson, Søren Vejrup, Anny Pedersen og Anni Faurholdt Lauridsen blev valgt for 2
år.
Pkt. 9: Valg af 2 suppleanter:
Anita Dahl og Tommy Kjærgaard blev valgt som suppleanter.
Pkt. 10: Valg af revisor og dennes suppleant:
Mogens Kusk blev genvalgt som revisor, og Thorleif Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Pkt. 11. Eventuelt
Der blev udtrykt tak til bestyrelsen.
Inge-Lise Tanderup fortalte, at Støtteforeningen i år i forbindelse med designermarkedet har fået en plads
på torvet ved siden af Vestjysk Bank. Så vi skulle være meget synlig i år.
Generalforsamlingen blev herefter hævet. Henning Davidsen takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen kaffe og ordet blev herefter givet til socialrådgiver Tine Jørgensen, der fortalte
om sit arbejde på Anker Fjord Hospice. Tine Jørgensen fortalte, at hun har arbejdet på Anker Fjord Hospice
siden 2012. Hun startede med 8 timer pr. uge. Er der i dag 35 timer om ugen. Tine udtrykte stor tak til
støtteforeningen for den støtte foreningen yder bl.a. i forhold til ”medindlagte” familier. Især i forhold til
børnefamilier kan det være en dyr post, når en forældre er indlagt, og far/mor samt børn også gerne vil bo
på hospice sammen med den indlagte. Her er hospice taknemmelig for, at Støtteforeningen træder til.
Tine fortalte i øvrigt om, at hun har mange forskellige roller og funktioner. Hun er ikke blot socialrådgiver
med også familieterapeut. Hendes arbejde handler meget om økonomi. At prøve at få overblik over en
families økonomiske situation. Mange tænker, hvordan er de efterlevende stillet, kan de klare sig, hvad har
jeg af forsikringer og pensionsordninger. Disse spørgsmål fylder meget for mange, og derfor er det vigtigt
at få hjælp og støtte hertil. Der kan opstå spørgsmål om sygedagpenge, skal man gå på pension, og hvad
med boligen. Skal der eventuelt findes en ældrebolig. Også arv og testamente fylder meget. Ofte kommer
der en advokat ud og ”reder trådene ud”.
Hun spørger ofte patienten/familien ind til, hvad de ønsker, f.eks. i forhold til økonomi. Hvad er vigtigst for
dig/Jer. Også i forhold til dagen, hvad vil du bruge dine kræfter på. Det kan være et spabad eller høre god
musik.
Hver tirsdag er der pårørende undervisning fra kl. 14-15.00. Et rigtig godt tilbud, der spænder vidt. Der
snakkes f.eks. sorg og krise, økonomiske fuldmagter og fremtidsfuldmagter eller digital arv. Det er jo alt
det, vi opbevarer elektronisk. Hvad med vores koder, hvor opbevares disse. – vigtigt at have sine koder

skrevet ned. Der snakkes om begravelsen, hvordan skal den være, og hvad er der af tilskudsordninger. Der
drøftes skifteretsarbejde.
Eller der snakkes om de sidste levedøgn. Det er ikke alle, der har siddet ved sengekanten, når et menneske
dør. Det kan være en speciel oplevelse. Den kan være smuk, men den kan også være ”grim”. Tine prøver at
klæde pårørende lidt på om, hvad der kan forventes.
Undervisningen knytter ofte de pårørende sammen. Det skaber fællesskaber fremover.
Socialrådgiveren har med navigatortilbud at gøre. Navigatorordningen startede i 2016. Navigatorerne følger
patienterne, når de udskrives og hjælper dem med de behov, de nu har. Det kan være alt fra kontakter til
sundhedsvæsenet til praktisk hjælp f.eks. regninger, der skal betales. De hjælper også børnefamilier, som
har mistet mor eller far, hvordan tackler man situationen i forhold til skolen og kammerater. De tager sig
også af sårbare efterlevende. De kommer ud for alle mulige situationer, idet, som Tine nævner, ”hver
familie er unik” og navigatorerne ”er guld værd”. Anker Fjord Hospice er det eneste hospice, der har en
sådan ordning. Den fungerer rigtig godt.
Tine fortæller, at børnefamilier i det hele taget fylder rigtig meget på Anker Fjord Hospice. Der er ca. 7
børnefamilier om året. Nogen er rigtig gode til at snakke med deres børn om, hvad der skal ske, og andre
snakker slet ikke om det. Her har socialrådgiveren også en stor rolle.
Tine underviser også på social- og sundhedsskolen, hvor social- og sundhedsassistenter undervises i
palliation.
Og så har hun af og til sin hund med på arbejde. Det er en dansk/svensk gårdhund. Rigtig mange har haft
hund, og derfor spreder den ofte en kæmpe glæde.
Fortæller situationer fra dagligdagen.
Tine sluttede med at udtrykke glæde over sit arbejde på Anker Fjord Hospice. Hun har alle sine
kerneydelser, men man kan også være sig selv. Glæder sig over, at alt er muligt. ”Vi finder en vej. Styrken
på hospice er, at vi er så mange faggrupper. Vi er gode til at tænke hinanden ind. Vi er et hold. Vi er et
team.”
Vera sluttede aftenen med en stor tak til Birgit Busk for hendes arbejde for Støtteforeningen, en hilsen fra
Bente Malgaard og en tak til de fremmødte ”I skal vide, at I er vigtige brikker.”
Referent Esther Blichfeldt

