Velkommen til

GENERAL FORSAMLING
OG ÅRSMØDE 2018
Hospice Forum Danmark indbyder herved til årsmøde med generalforsamling.
Ved generalforsamlingen er der adgang for medlemsrepræsentanter, personlige medlemmer
og passive medlemmer, mens alle er velkomne til at deltage i årsmødet.

TID OG STED:

LØRDAG D. 14. APRIL 2018
KL. 09:00 - 16:00

TILMELDING:
Bindende tilmelding sker pr. e-mail til sekretariatet
sek@hospice.dk og skal være sekretariatet i hænde
senest torsdag d. 1. marts 2018 kl. 12:00.

Trinity Hotel og Konferencecenter,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

For medlemmer bedes tilkendegivet, hvorvidt man
deltager i både generalforsamling og årsmøde.

”FRIVILLIGE ER
HOSPICERS LIVSNERVE”

DELTAGERBETALING:

v. Ingrid Bang, frivilligkoordinator
på Hospice Sydvestjylland
Som oplæg skriver Ingrid: ”I Storbritannien kunne
man ikke drive hospice uden de frivilliges kæmpe
indsats. De bliver brugt til alt fra fundraising til at
drive butikker og cafeer, tilbyde behandlinger og
lave aktiviteter for patienter og pårørende. Ideer som
måske kan plukkes og bruges i Danmark…”

DAGENS PROGRAM:
09:00 - 09:30

Registrering & kaffe m. brød

09:30 - 11:15

Ordinær generalforsamling

11:30 - 12:15

”Frivillige er hospicers livsnerve”

12:15 - 13:15

Frokost

13:15 - 14:00

”Hospice gennem 50 år” del 1

14:00 - 14:30

Overrækkelse af Ildsjælepriser

14:30 - 14:55

Eftermiddagskaffe

14:55 - 15:45

”Hospice gennem 50 år” del 2

15:45 - 16:00

Afrunding v. landsformanden

Pris for medlemmer 425 kr. hvad enten man deltager i hele
dagen eller kun i årsmødet.
Pris for ikke-medlemmer 525 kr. for deltagelse i årsmødet.
Ved tilmelding efter fristen lægges 50 kr. på deltagerprisen.
Betaling sker efter modtagelse af faktura fra kassereren.
Efter tilmeldingsfristen kan deltagerbetaling ikke refunderes.

”HOSPICE GENNEM 50 ÅR”
v. Dame Barbara Monroe

Siden 1987 har Barbara Monroe været en af de toneangivende figurer
i udviklingen af hospice arbejdet i
Storbritannien og hun lægger vejen
forbi årsmødet for at dele ud af sine
erfaringer.
Om oplægget skriver Barbara
Monroe: ”Jeg vil gennem oplægget
forsøge at beskrive udviklingen af den britiske hospicebevægelse og kigge nærmere på de udfordringer vi
står i lige nu og dem, der venter forude. Er det muligt
at opretholde fokus på udvikling og høj kvalitet i
hospicetilbuddene samtidig med, at man skal imødekomme konstant stigende og skiftende behov i ”end
of life care” (omsorg ved livets afslutning)? Hvad er
fremtiden for ”Hospice care” (palliativ omsorg)?”

HOSPICE FORUM DANMARKS ILDSJÆLEPRISER
I forbindelse med årsmødet vil Hospice Forum Danmark i år uddele tre ildsjælepriser til nogle af de mange ildsjæle, der
med deres utrættelige indsats gør en forskel på hospice og i det palliative felt i det hele taget.
Alle har mulighed for at indstille ril priserne og dermed hjælpe Hospice Forum Danmarks bestyrelse med at finde de tre
ildsjæle, der skal anerkendes med årets priser.
Læs mere om kriterierne for de tre priser og om, hvordan man indstiller på hjemmesiden.

Giv livskvalitet i den sidste tid

