
 
 

 

Nyhedsbrev nr. 13 og indkaldelse til generalforsamling 

 

Kære medlemmer og koordinatorer 

 

Vi har allesammen i år skullet træffe rigtig mange valg - og fravalg - samt bøje os på områder, 

hvor vi ingen valgmuligheder har haft. 

Vi står i bestyrelsen og tæller på knapper: Skal/skal ikke?  når det handler om 

generalforsamlingen og årsmødet i Vejle onsdag d. 19 maj. Vi har besluttet at satse og sige: 

"Jo -vi forsøger” - med det forbehold, at alt kan ændre sig i den kommende tid. Som det er nu, 

skulle vi kunne mødes under forudsætning af et Coronapas - det vil sige: Enten være 

færdigvaccineret - eller være testet inden for de sidste 72 timer - eller have haft sygdommen. 

Så langt så godt  ... men hvor mange må vi samles? Vi har udskudt denne invitation i håb om, 

at et klart svar forelå inden, hvilket desværre ikke er tilfældet. 

Til den tid ( 19/5 ) er det tilladt foreninger at holde konferencer og lignende, og Vejle Center 

Hotel er forlængst booket. De må servere og er fleksible med hensyn til eventuel aflysning. 

Jeres tilmelding skal vi have inden d 5/5. ( Hvis I aflyser jeres deltagelse, så gør det venligst før 

12/5 af hensyn til arrangementet.) Vi risikerer jo også, at regeringen ikke giver grønt lys til 

forsamlinger - af en vis størrelse. 



Herunder følger indkaldelse til generalforsamlingens dagsorden, mens årsmødets program 

sendes, når vi ved mere. Vi synes det ville være dejligt og tiltrængt med gensyn - ikke kun med 

frivillige fra andre hospicer men også fra eget hospice, da det er vores indtryk, at det har været 

småt med møder internt hos mange af jer. 

Vi får et flot musisk indslag om eftermiddagen og planlægger et lidt blødt program, hvor der 

bliver god tid til samtale - og frisk luft ved Vejle Å . Da vi regner med, at generalforsamlingen - 

af gode grunde - bliver kort i år, bliver mødetidspunktet udskudt til kl.11... så vi kan sove lidt 

længere. 

De, der endnu ikke har betalt kontingent 100 kr.(reg.1551  konto: 3719174604  husk fuldt navn 

og hospicenavn) - men gerne vil deltage eller blot bakke op om foreningen, kan betale inden 

onsdag d.5/5  Alle medlemmer kan indsende forslag til dagsordenen - ligeledes inden d. 5/5. 

Vi håber på større foreningsaktivitet i løbet af efteråret,  hvor vi pønser på en sammenkomst 

med nogle fra “ Kunstnere i Hospice, “ så vi for første gang kan lave en mindre fælles fest med 

frivillige og kunstnere. Desuden vil vi jo gerne genoptage traditionen med netværksmøder ... 

men den tid, den fornøjelse...forhåbentlig! 

Traditionen tro betales samtlige udgifter vedrørende d.19 maj af foreningen - for både 

medlemmer koordinatorer og evt. gæster. 

Vi håber, at I har klaret og fortsat klarer den trælse situation - og at alle, der har lyst og mod på 

det, kan ses d. 19  maj. 

I hører naturligvis fra os, når der er nyt at berette, samt information om hele dagens program. 

 

Tilmelding senest onsdag  5/5 til: info@harboedal.dk ....eller brev til Marianne Harboe Søvej 15. 

2930 Klampenborg. Oplys dit fulde navn samt det Hospice du kommer fra. 

Ved tilmelding bedes du oplyse, hvis du ikke ønsker frokost, samt om der er hensyn, køkkenet 

skal orienteres om. 

 

Mange venlige hilsner fra bestyrelsen, som har måttet nøjes med digital/ telefonisk kontakt 

siden netværksmødet på Hospice Limfjord  i september 2020. 

Ruth Syshøj , Kirsten Pedersen , Susanne Tang , Solveig Kalia , Lena Løbner og Marianne 

Harboe                 ( formand) 
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