Bestyrelsens beretning på
Generalforsamlingen den 30. marts 2016
v/formand Joan Thyde

Den 23. september 2015 blev Støtteforeningen for Solstrålen stiftet, så
foreningen har nu arbejdet i et halvt år og har xx medlemmer.
Bestyrelsen har siden stiftelsen holdt 3 møder.
Som det blev oplyst på den stiftende generalforsamling har den lokale
kunstner Hans Chr. Thomsen lavet et logo til støtteforeningen.
Vi har købt maleriet og 120 nummerede og signede silketryk.
Silketrykkene sælges både med og uden ramme og vi har solgt ??
Vi har også fået lavet gratulationskort med logoet, som vi sælger i poser
med 4 stk.
Maleriet er tænkt som udsmykning på børne- og ungehospicet.
Vi har fået etableret en hjemmeside og en folder. Begge dele giver oplysninger om støtteforeningens arbejde og hvad et børne- og ungehospice er.
Vi har uddelt mange hundrede foldere og fået tegnet flere medlemskaber.
Vi har etableret en bankkonto i Jyske Bank og gjort det muligt at betale
både med Swipp og MobilPay.
Umiddelbart efter stiftelsen fik vi en henvendelse fra en lærer på HHX,
som gerne ville have 3. års eleverne til at arbejde med socialt entreprenørskab. Vi har haft et kort samarbejde med 3 elever, som i forbindelse
med et åbent hus arrangement har hjulpet med at udbrede kendskabet til
støtteforeningen og de har også solgt nogle billeder for os. Desværre er
den pågældende lærer rejst fra skolen, så projektet og samarbejdet er sluttet.
Støtteforeningen har været repræsenteret ved møder i ind- og udland. Der
har været afholdt udvekslingsmøde for støtteforeninger på Gudenå Hospice og vi har været repræsenteret ved JLOB’s konference i Norge. Vi
deltog også ved åbningen af Danmarks første børne- og unge hospice
Lukashuset i oktober sidste år.
Senest er vi af HFD blevet inviteret til sammen med repræsentanter fra
Lukashuset, at deltage i en national gruppe, som skal arbejde for børneog ungehospice i Danmark. Første møde blev afholdt den 17. marts 2016.

Børne- og ungehospice blev ikke indskrevet i Sundhedsloven i nuværende folketingssamling og der blev derfor heller ikke afsat penge på Finansloven.
Dog blev der af Satspuljemidlerne afsat 12 mill kr. til Region Midtjylland
(FamilieFokus) og 6 mill kr. til Lukashuset. Pengene udbetales over 3 år.
Det vil sige, at der er fokus på området og behovet for børne- og unge
palliation i Danmark.
HFD’s formand Tove Videbæk skal til møde med Sundhedsminister Sofie
Løhde den 30. april.
For at udbrede kendskabet til støtteforeningen og behovet for børne- og
ungehospice, vil støtteforeningen tilbyde, at komme med oplæg hos foreninger.
Vi vil også stå på torve og markeder med vores foldere og til det formål
har vi indkøb “strandsejl”, så vi kan gøre opmærksom på vores tilstedeværelse.
Vi har med glæde modtaget donationer for i alt 28.000 kr. fra Lions Club
Silkeborg, Lions Theodora, Lions ?? Holstebro og Restaurant Underhuset.

