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Fem bag

støtteforening til Korsør
Hospice står frem
Slagelse - 21. februar 2019 kl. 08:45
Af Helge Wedel
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Dagens stiftende generalforsamling udskudt til april for Korsør Hospice
Støtteforening. Fem i den
midlertidige bestyrelse træder
nu frem.

I dag torsdag den 21. februar
klokken 19.00 var det
annonceret, at den stiftende
generalforsamling for Korsør
Hospice Støtteforening skulle
holdes. Men den er udskudt til
den 10. apil, hvor alle er
velkomne i Korsør Kulturhus
klokken 19.00. Årsagen er at

forsøge at få en driftsoverenskomst med Region Sjælland.

21. FEBRUAR 2019

Apoteker Peder Harboe er med i den
midlertidige bestyrelse.
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En midlertidig fem m/k stor bestyrelse blandt initiativtagerne til
støtteforeningen har nu valgt at stå frem.

Alle ønsker at fortsætte arbejdet med drift af Korsør Hospice Støtteforening
samt oprettelse af Korsør Hospice på Korsør Gamle Sygehus, oplyser de i en
udsendt meddelse. De fem er Niels Bo Jørgensen, initiativtager,
selv.erhv.drivende, Jane Kjølbye, projektleder, cand.mag., forfatter, Markvard
Hovmøller, pens. skoleinspektør, tidl. kom.politiker, og Peder Harboe,
apoteker, samt Jim Stjerne Hansen, bygningsrådgiver, selv.erhv.drivende.

En godt 10 personer stor arbejdsgruppe har siden slutningen af 2018, hvor
Korsør Hospice kom på finansloven med 6.8 mio. kroner til uddeling i
perioden 2019-2022, arbejdet ihærdigt for at få platformen for Korsør
Hospice Støtteforening på plads for at skabe et solidt fundament for det
kommende Korsør Hospice.

Arbejdsgruppens førsteprioritet er at få en driftsaftale med Region Sjælland
som fundament for driften i lighed med regionens øvrige tre hospices -
Svanevig Hospice på Lolland, Hospicegården Filadelfia i Dianalund og
Hospice Sjælland i Roskilde.

Korsør Hospice Støtteforenings arbejdsgruppe har holdt flere møder med
Slagelse Kommune, der viser stor imødekommenhed over for projektet. Den
er i kontakt med Region Sjælland. Den 5. marts vil bestyrelsesmedlemmer for
Støttegruppen for Svanevig Hospice deltage i et arbejdsgruppemøde, der skal
hjælpe Korsørs arbejdsgruppe over de værste genvordigheder, oplyser Jane
Kjølbye fra arbejdsgruppen.

Hun forklarer, at støtteforeningens formål er at udbrede og formidle
kendskabet til hospiceidéen for den lindrende pleje og omsorg for
uhelbredeligt syge og døende mennesker og for Korsør Hospice i
særdeleshed. Derudover skal Støtteforeningen etablere et medlemsgrundlag
og tilvejebringe økonomiske midler til støtte af Korsør Hospice. Blandt de
øvrige opgaver er støtte til udvikling, forskning og uddannelse i Korsør
Hospice indenfor hospicepleje og ikke mindst muliggøre opretholdelse af et
frivilligekorps på Korsør Hospice.

Der regnes med godt 10 hospice-pladser i Korsør.

Pengene på finansloven er fordelt med 2,5 mio. kr. i 2019, 3,1 mio kr. i 2020
og 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022.


