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Beretning Gudenå Hospice 2015 til generalforsamlingen den 05.04.2016 

 

2015 blev året hvor Gudenå Hospice kunne begynde at tage patienter ind. Et år hvor det nye Hospice skulle 

finde sin egen måde at gøre tingene på. Et år hvor værdibaserede rutiner og ritualer skulle afprøves og 

implementeres. Et år hvor ledelsen sammen med personalet skulle finde samarbejdsformen, både internt 

såvel som samarbejdet med bestyrelsen og støtteforeningen. 

Fra støtteforeningens side må vi bare sige, at det er gået utrolig godt. Det er altid en god oplevelse at 

henvende sig til Gudenå Hospice. Det gælder både bestyrelse og medarbejdere. Det virker til, at der er 

kommet godt styr på tingene og der er fundet en afbalanceret og god måde at håndtere opgaverne på. 

De tilbagemeldinger vi har hørt om fra pårørende til patienter der har været på Gudenå Hospice er 

udelukkende positive. Det vil vi gerne rose Kirsten Ørum Larsen, Kirsten Dahl Knudsen og medarbejderne 

for.  Vi vil bede Ledelsen på Hospice om at hilse medarbejderne med stor ros for deres indsats. Det er vores 

opfattelse, at de i den grad giver sig selv fuldt ud. Stor ros skal også lyde til de frivillige, der efterhånden er 

blevet en del af hverdagen på Gudenå Hospice. Det er rigtig godt at opleve, at så mange har lyst til at 

deltage i de opgaver som personalet anviser. 

Efter ansættelse af en frivillighedskoordinator, er de opgaver der tildeles de frivillige nu i en mere 

formaliseret form. Det er af stor betydning, at de frivilliges ønsker og kompetencer, afstemmes med de 

opgaver der skal løses. Støtteforeningen og Ledelsen på Gudenå Hospice har fra starten sagt, at 

støtteforeningen gerne vil være med til at finde frivillige, men at tildeling af opgaverne skulle ske på 

Gudenå Hospice.  Det ser ud til at være en model der fungerer rigtig godt. 

I det 2015 har bestyrelsen holdt 5 møder. Et af de gennemgående punkter på dagsordenen har været, at 

finde en løsning på at Gudenå Hospice skulle overtage den tidligere administrationsbygning. 

Regionsrådsformand Bent Hansen har ved flere lejligheder udtrykt, at alle Hospice i Regionen skulle med 

tiden op på 15 pladser. Som bekendt er der bygget til 12 pladser, med bevilling til drift af de 9. Hvis der 

senere skal bygges yderligere 3 pladser ville det være nødvendigt med tilkøb af en del af grunden hvor den 

gamle administration var. 

 Sammen med ledelsen og bestyrelsen for Gudenå Hospice, fik vi udarbejdet en skitse af, hvordan det var 

muligt at bygge yderligere 3 pladser. I forbindelse med at Regionen satte bygningen til salg, vidste vi, at der 

nu skulle gives et bud.  På den baggrund bad vi om et møde med formanden for region Midtjylland, for at 

sikre, at formalia var på plads. Her blev der så aftalt en model for pris og overtagelse. Det betyder, at den 

tidligere administrationsbygning fjernes og området efterfølgende lægges ud i græs og indgår indtil videre i 

den nuværende park. 
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Som nævnt ved sidste års generalforsamling havde Chris Mac Donald lovet at sponsorere et foredrag, hvor 

overskuddet gik til Gudenå Hospice. Det blev afholdt den 29 august og var ganske velbesøgt. Det gav et 

overskud på kr. 46.500,00. Stor tak til Chris Mac Donald for donationen og tak til dem der købte billetter til 

arrangementet.  

Vi har i årets løb arbejdet med at få ambassadører rundt i den Sydøstlige del af Region Midtjylland. Det er 

lykkedes ganske godt og rigtig mange har her gjort en kæmpe indsats. Det vil vores næstformand Ole Dahl 

komme med en nærmere redegørelse for. 

Som det vil fremgå af Kasserens gennemgang af årsrapporten har vi foruden kontingent modtaget 

donationer for i alt kr. 147.000,00. Dertil kommer de donationer som er givet direkte til Gudenå Hospice.  

Her kan eksempelvis nævnes flygelet som blev skænket af en privat giver. Lamper for kr. 50.000,00 fra 

Frandsen Lyskilde. Kr. 25.000,00 fra Jyske Bank. Flere hundrede tusinde fra en antenneforening i Horsens. 

Foruden pæne donationer fra flere Rotary og Lions klubber. Bestyrelsen vil gerne takke for den gavmildhed 

der her er udvist.  Vi har på den baggrund sammen med de midler vi havde fra tidligere år, kunnet udbetale 

kr. 428.386,00 til møbler og udsmykning af Gudenå Hospice. Derudover har vi bevilget kr. 50.000,00 til 

anvendelse i det arbejde Koordinatoren for frivillige laver. Vi har desuden bevilliget penge til hjælp til  

ansættelse af en musikterapeut her i 2016. 

Støtteforeningen deltager gerne i aktiviteter rundt i den sydøstlige del af Region Midtjylland. Dels for at 

udbrede kendskabet til Hospicetanken, men også for at gøre opmærksom på Gudenå Hospice. Ved at være 

aktiv ude omkring til forskellige arrangementer, kommer vi i kontakt med rigtig mange mennesker. Vi var i 

februar inviteret til at deltage ved et loppemarked i Hedensted. Her måtte vi stå for en tombola og dermed 

efterfølgende indhøste overskuddet. De har et koncept der siger, at overskuddet skal gå til noget med børn. 

Over skuddet gik så denne gang til børneaktiviteter for besøgende børn på Gudenå Hospice. 

Vi var jo ganske nye ud i tombola labyrinten, men man skal jo aldrig være bange for at lære noget nyt og vi 

må sige, at det gik over alt forventning. Vi skulle ud at samle gevinster ind til formålet og blev mødt med 

stor velvillighed fra de handlende i både Hedensted, Løsning, Brande, Nr. Snede, Skanderborg, Ry, Horsens 

og Brædstrup. De 2 hovedgevinster var en gavecheck på kr. 3000,00 fra Brædstrup Handel og Erhverv og fra 

Pejsegården var der billetter til et aften-arrangement med spisning og koncert for to personer. Det hele 

sluttede med, at Hedensted Centret gav en donation fra det overskud de havde på Loppemarkedet. Der 

skal fra Støtteforeningen lyde en stor tak til alle der bidrog til at tombolaen blev en succes. Overskuddet på 

kr. 27.681,00 vil vi gerne overdrage til Gudenå Hospice senere. 
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Det frivillige arbejde er en af grundpillerne i de opgaver Støtteforeningen har. Jeg vil her overlade ordet til 

vores næstformand Ole. Det er Ole der har stået for en stor del af koordineringen af det arbejde i årets løb. 

Til sidste generalforsamling havde deltagerne ved generalforsamlingen mulighed for at melde sig som 

hjælpere for støtteforeningen. 

Der var 10 personer der meldte sig. I det forgangne år har ambassadør-gruppen brugt tiden på at fastlægge 

de opgaver som gruppen vil arbejde med, de består blandt andet i at hjælpe med at udbrede kendskabet til 

Gudenå Hospice. 

Vi har været rundt i en meget stor del af optage-området, for at dele foldere ud hos læger, sundhedshuse 

og på biblioteker. Derudover har støtteforeningen mulighed for at tage ud til arrangementer rundt om i 

optageområdet for at fortælle om Gudenå Hospice, og derigennem at hverve nye medlemmer til 

støtteforeningen. 

Det ser ud til at det er en ganske nødvendig opgave at være aktive for at udbrede kendskabet. Man kan se 

at tilgangen af nye medlemmer ofte hænger sammen med de aktiviteter vi deltager i. Hvis vi har været på 

gaden i et bestemt område, kommer der nye medlemmer fra området i perioden efter. 

I forbindelse med Chris MacDonald arrangementet på Horsens Ny Teater var vi også aktive med en stand 

hvor folk kunne tegne medlemskab. 

En anden opgave for ambassadør-gruppen er at deltage i at skaffe midler som kan hjælpe Gudenå Hospice 

med nogle af de ting som ikke lige hører under driften. 

I den sidste del af året, november og december, brugte vi alle i ambassadørgruppen tid på at samle gaver 

ind til den tombola som Torkild lige har berettet om.  

Og man må sige at vi har mødt en helt utrolig imødekommenhed fra forretninger og virksomheder i hele 

optageområdet. En imødekommenhed som er meget positiv, og som dels hjælper os med at gøre Gudenå 

Hospice bedre kendt, men som også er med til at give energi til ambassadørerne. Vi møder altid stor 

velvilje. 

Vi vil fortsat gerne opfordre folk til at sige til hvis de kunne tænke sig at hjælpe med denne type frivilligt 

arbejde i støtteforeningen 
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Tak til Ole og Kirsten for deres bidrag til bestyrelsens beretning. Tak til bestyrelsen for Gudenå Hospice for 

et særdeles godt samarbejde. Tak til alle de frivillige der i årets løb har gjort en flot indsats. Tak til ledelse 

og medarbejdere for jeres altid venlige måde vi møder jer på og fordi I på fornem vis har formen Gudenå 

Hospice med stor værdighed. Tak til vore støttemedlemmer. Det er så væsentlig, at der fortsat vil være 

mange medlemmer der støtter op. Vi var ved afslutningen af 2015 over 1200 medlemmer. Tak til 

bestyrelsen for støtteforeningen. I har bare været helt utrolige. Tak for samarbejdet og for de opgaver den 

enkelte i bestyrelsen har påtaget sig. Det har været en fornøjelse at samarbejde med Jer.  

Tak for ordet 

 

 

 


