Nyhedsbrev nr. 3

Taarbæk -25. juni- 2018
Kære medlemmer og koordinatorer,
Den nye bestyrelse har nu holdt sit første møde den 5/6 . Det blev både effektivt og
meget hyggeligt.
De vigtigste informationer fra mødet får I her, da hjemmesiden - grundet vores
webmasters tidspres - først kan forventes færdig efter sommerferien:
På bestyrelsesmødet besluttede vi, at de tre årlige netværksmøder - som et forsøg er åbne for alle !- Så hvis du foretrækker et møde på Sjælland, selv om du bor i
Nordjylland, bliver det en mulighed.
Datoerne for de kommende netværksmøder bliver: Den 4. oktober på Sydfyns
hospice - den 8. november på Gudenå hospice og den 20. marts 2019 på Hospice
Sjælland. Alle møder får i år samme tema, da flere har ønsket ideer til at anvende
det maleudstyr, vores forening har foræret hospicerne. Trille Abel fra Sydfyns
Hospice og jeg selv vil stå for de tre workshops. Den første invitation får I primo
september.
Ti års jubilæet med generalforsamling bliver i maj 2019. Dato og sted får I besked
om, så snart det foreligger.
Vi fik opstillet retningslinier for ansøgninger til kurser som, sammen med
retningslinjer for netværksmøder, kommer på foreningens hjemmeside.
(www.hospicefrivillige.dk)
Hjemmesiden: www.kunstnereihospice.dk fungerer godt.
Jeg lovede at sende medlemslister, men vi må udskyde det, til vi har indordnet os
under de nye regler omkring persondata (gælder både medlemmer, kunstnere og
koordinatorer).
Bestyrelsen består nu af følgende :

Formand og områdeleder for område 3: Øst - Sjælland/Lolland/ Falster
Marianne Harboe
Søvej 15
2930 Klampenborg
21284285
info@harboedal.dk
Næstformand
Kirsten Pedersen
Hospice Limfjord
Højlundsvej 99
7800 Skive
97521610/29822811
kirstenpedersen@mail.tele.dk

Sekretær og områdeleder for område 1: Nord- og midtjylland
Margit Uhrskov Johansen
Gudenå Hospice
Davdingvej 20
8740 Brædstrup
40419331
margit@dauding-smede.dk
Kasserer
Susanne Tang
Dyrehavevej 19
2930 Klampenborg
51295593
poten@post.tele.dk
Solveig Kalia områdeleder for område 2: Sydjylland og Fyn
Hospice Fyn
Strynøgade 7, 2.th
5000 Odense
51901994
solveig-kalia@hotmail.com
Suppleant
Hans Dal
Søvej 15

2930 Klampenborg
40414285
info@harboedal.dk

Vi har opdelt landet i tre områder ( vi bruger ikke mere ordet regioner). Hvert
område har sin områdeleder/kontaktperson fra bestyrelsen, hvis primære opgave
det er at sørge for værter til kommende netværksmøder.
Nu er der blot tilbage at ønske jer alle en lang god sommer.
På vegne af bestyrelsen
Venlig hilsnen
Marianne Harboe
P.S. Det første nyhedsbrev fra mig d.24.marts - 2018 var en orientering om
situationen før generalforsamlingen den 3. maj. Det andet: 4.juni var info fra
generalforsamlingen. Fremover nummereres nyhedsbrevene således, at dette,
25.juni, er nummer 3.

