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Nyvalgt hospiceformand er stolt
Edel Nielsen
har kun været i
støtteforeningen
et år, men blev
forleden Hospice
Sydfyns formand
Af Marianne Kjær
makj@faa.dk

SVENDBORG: - Det er gået
■hurtigt!
Det er spændende og

Edel Nielsen, 63-årig underviser i matematik og erhvervsøkonomi glæder sig til at være med til at give Sydfyn et Hospice.

Krystalklar jura
Læserdebat
Af Mads Møller,
Ørbækvej 54, Svendborg

■ Det er en ren fornøjelse at
læse advokat Bertel Rasmussens opfattelse i sagen om
Skårup Seminarium. Bertel Rasmussen omtaler vedtægtsfastsættelser som Romerkirkers støttepiller. Bertel
Rasmussen omtaler en bestyrelses arbejde. Bertel Rasmussen peger på sådanne simple
forhold, som ved efterlevelse
nok ville højne standarden
flere steder.
Når Bertel Rasmussen nævner, at grundlaget for at tage
stilling ikke er loyalt over for
sagen, er en bestyrelses arbejdsområde angivet fuldstændigt.
Når Bertel Rasmussen nævner, at et grundlag for at tage
stilling som bestyrelsesmedlem skal være loyalt, for at en
stillingtagen ikke sker på et

skævt grundlag, er vi ved kernen.
Der findes forskellige selskabsretlige konstruktioner.
De har alle det til fælles, at
disse konstruktioner tager
sigte på at fremme et formål.
Det er i den forbindelse uden
betydning, at disse konstruktioner er forskellige. Denne
forskel har alene praktiske
årsager i forbindelse med de
fastsatte selskabsretlige regler.
Bestyrelsesarbejde kan ikke
gennemføres på ordentlig vis,
såfremt grundlaget ikke er i
orden, siger Bertel Rasmussen. Det er næsten som i gamle dage, hvor alting fungerede
efter indgroede normer og
dyder, som ingen i realiteten
satte spørgsmålstegn ved.
Forholdet gælder sandelig
stadig. Det er - for nogle - blevet vanskeligere at se dette
forhold. Det betyder ikke,
at forholdet dermed også er
væk.
En bestyrelses vigtigste ar-

bejdsredskab er de informationer, som den får fra virksomhedens direktion og revisor.
Det er på dette grundlag, beslutningerne træffes.
Det skal dog understreges,
at en bestyrelse ikke ukritisk
kan forlade sig på de forelagte
oplysninger.
Er der uklarheder, eller har
bestyrelsen mistanke om, at
den foreholdes oplysninger
eller får urigtige oplysninger
forelagt, har bestyrelsen en
handlepligt. Bestyrelsen må
i den situation aktivt opsøge
informationer; som er nødvendige for udførelsen af bestyrelseshvervet.
Når hertil kommer, at en
bestyrelse alene har carte blanche på andre menneskers vegne i henhold til
nogle fælles retningslinier, er
en bestyrelse så at sige afskåret fra at handle anderledes.
Dette forhold gælder både i
A.P. Møllers bestyrelse som i
afdelingsbestyrelsen i en boligforening.

Et pip fra bageste »Stop de grå centralister«
række i koret
indtil videre ser det ud til, at
Læserdebat
Læserdebat
den mest skal bruges til at
Af Ingeborg Ploug, Sdr. Søvej 7,
Gudme, ang. nytårskoncert i
Gudme søndag den 17. januar

■ Hvad var det der skete i
Gudmehallen søndag aften?
Var det en kollektiv fortrængning af virkeligheden eller var
det forbandelsen under loftet,
der slog ned?
Ifølge FAA talte tilskuerne
om manglende danske sange
og nævner de to fællessange.
Jeg hørte altså også sangen
om Johnny og hans Volvo
(Poul Krebs), Sangen om
langfart (Sebastian) og i hvert
fald sang jeg selv med på Fyfy-skamme med Tom McEwan, og jeg sang med på Tak
for alt i det gamle år, men »det
havde man allerede glemt«
for nu at citere Poul Krebs!
Vi har gennemgået de gamle programmer og må konstatere, at andelen af dansksprogede numre ved alle
koncerterne har været ca. det
samme, undtagen i 2008 og
2009, men i søndags i Gudmehallen var vi tilbage på niveau. Med mindre dette er et
tegn på spirende bevidsthed
om værdierne i dansk kultur,
så………!!!!!!

Af Arne Ebsen, Liste T, Nyvej
48, Ulbølle, V. Skerninge

■ Hvad mon overskriften
bliver næste år? Sang Marstals småborgerlige sangkor
onsdag aften, da de sammen
med mange andre lokale
kunstnere optrådte til fordel
for Skårup seminarium. Sidste år ved samme tid var en
række af de samme kunstnere
villige til at støtte kampen for
at bevare akutfunktionen på
Svendborg sygehus.
I de senere år har regnedrengene i ministerierne haft
kronede dage, når de skulle sammenligne og veje de
mange forskellige ydelser, det
offentlige leverer.
Reformerne har stået i kø
for at fjerne funktioner fra
landets mere ydmyge hjørner.
Retsreformen, der ville fjerne
retten fra Svendborg. Politireformen, der svækkede både
det nære som det lokale politi
og en kommunalreform, der
lovede meget mere, end den
nok kan holde. Bl.a. fordi den
blev ledsaget af en urimelig
udligningsreform, der også
fjerner økonomisk styrke fra
de samme kommuner. Vi fik
godt nok motorvejen, men

fragte goder væk fra Svendborg. Reformerne svækker
ikke alene vitale dele af de lokalområder, der i forvejen har
det vanskeligt, nej i det lange
løb flytter den også resursestærke borgere væk, nogen,
der kan bidrage med engagement, virkelyst og initiativer.
New Public Management
hedder den bevægelse, der
alene fokuserer på økonomien som omdrejningspunkt
for beslutningerne. Erik Kromann indledte en af sangkorets viser med at sige, at alene
navneskiftet på Skårup burde
have vakt mistanke - University College Lillebælt om, at
der var ugler i mosen. Også i
Svendborg har vi et centrum
og en række lokalområder,
der helst skal udvikle sig. Af
samme grund blev nærdemokratiudvalget gjort til et stående udvalg, der forhåbentligt
kan bidrage til, at livsduelighed, sammenhængskraft og
helstøbte løsninger også i
fremtiden indgår som vigtige
målepunkter, når der skal diskuteres, hvordan vores fælles
fremtid skal formes.
Landets ve og vel er for vigtig en sag at overlade til ministeriernes regnedrenge.

Har du ikke andet
end mad og veje i
hovedet?
Læserdebat
Af Harald Gert Poulsen,
Aldersro 6 st. 2, Svendborg

■ Ja, du må undskylde min
harme over dig, Grete Randrup. Nu må du da snart have
fået læserbreve nok i FAA.
ang. vores mad fra det gode
madhus. Jeg synes, det er helt
i orden, personalet derude
har fået denne pris. De har
virkelig fortjent den. Vi får på
Aldersro i vort dagcenter hver
dag varm mad undtagen søndag, hvor der er lukket.
Vi der vil, og det gør jeg og
flere beboere her på Aldersro,
får vores mad til søndag leveret og sat i køleskabet, så
vi kan varme det i mikroovnen i fire minutter. Jeg kan
fortælle dig, at det smager
virkelig godt. Men du har vel
aldrig prøvet det, det er dejligt, både kød, sovs, kartofler
og de grøntsager, som vi får til
alle vores retter fra madhuset.
Så jeg synes, du skyder langt
over målet med dine anklager altid mod de ældres mad
i Svendborg Kommune.
Jeg kan også fortælle dig, at
her på Aldersro kan vi fra tirsdag til og med fredag købe det
man kalder en lille ret, som
vores køkkenpersonale selv
laver. Så vi har to retter at vælge imellem de dage, så vi her
på Aldersro har ikke noget at
klage over.Jeg kan fortælle dig
i lørdags den 16. januar fik vi
nakkekoteletter med svesker,
sovs, bønner og kartofler, desserten var annanasfromage
med flødeskum. Kødet var så
mørt, så vi kunne have undværet knive, og sovsen kunne
hænge på kartoflerne.
Jeg tror heller ikke, du ved,
hvor mange ældre, der bor i
eget hjem, der får mad hver
uge fra Det Gode Madhus. Jeg
ved, det er flere, end du regner med, så hold op med din
kritik i avisen. Prøv dog at se
lidt positivt på livet, du må
have det dårligt med dig selv,
når man altid er så negativ
med de ældres mad og vejen
ved havnen, vi alle i Svendborg kender den godt.
Så vil jeg lige til sidst fortælle
dig, at der altid er grøntsager til vores daglige mad hele
året. Hvor mange ældre tror
du, der ikke får mad derfra,
får grøntsager hver dag. Gør
du, Grete Randrup?
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stort at få lov at være med til
at give Sydfyn et hospice indenfor få år, siger Edel Nielsen, der forleden ved den stiftende generalforsamling blev
formand for bestyrelsen til
den nu selvejende institution
»Hospice Sydfyn«, der skal
være færdigbygget, indrettet
og klar til de første 12 beboere
i løbet af 2011.
Edel Nielsen er sammen
med sin bestyrelse lidt svimmel over, at en drøm om at få
Fyns andet hospice for døende medborgere og deres pårørende åbnet på Sydfyn, ser
ud til at blive en realitet næste
år. Flere arbejdsgrupper har
i mange år arbejdet for den
drøm. Den ny formand mødte op for et år siden til støttegruppens generalforsamling,
og gruppen lagde trygt kassererjobbet i den tidligere matematiklærers hænder.
850 er medlemmer af støttegruppen, hvis bestyrelse fortsat arbejder på at skaffe penge til Hospice Sydfyn. På ét år
kom de første 450.000 kroner
i kassen. Regionsrådet giver
en million i år.
- Det er en travl tid med møder og beslutninger, siger Edel
Nielsen, der med sin bestyrelse på tirsdag mødes med re-

præsentanter for Regionsrådet for at diskutere det videre
forløb og placeringen.

Kig på flere steder
- Det er klart, at Hospice Sydfyn skal ligge så centralt som
muligt og i nærheden af sygehuset af hensyn til de pårørende. Der må gerne være
smukke omgivelser og udsigt
til natur eller vand, fortæller
Edel Nielsen, som oplyser, at
lige nu har bestyrelsen kig på
hele fem mulige steder.
- Vi er stadig åbne for muligheder, så hvis folk ligger inde
med en grund eller bygning,
de synes ville være »stedet«,
så er vi meget interesserede i
at høre om det, siger formanden.
- Der åbnes flere hospice
rundt om i Danmark i år. Edel
Nielsen tæller på fingrene. Vi
bliver måske nummer 18 eller
deromkring, siger hun.

Et sted med »liv«
- Selvom et hospice er stedet,
hvor beboerne ender deres
dage, håber jeg Hospice Sydfyn får »liv« omkring sig på i
omgivelser og indenfor murene. Lige nu læser jeg mange
positive historier om livskvalitet på hospice, hvor flere og
flere vælger at bo til sidst.
- På Sydfyns Hospice skal
der udover behandling være
frivillige
kunstnergrupper,
der kommer og læser op, spiller dejlig musik og giver en
smuk kreativ atmosfære, siger formanden, der håber, at
der kan tages en beslutning
om placering og sættes gang i
lokalplan indenfor et par måneder.
Bestyrelsen skal derefter til
at ansætte mellem 20 og 25

Edel Nielsen
Født for 63 år siden i Grædstrup sogn ved Horsens.
Datter af en gårdejer.
Uddannet cand. scient. i
matematik fra Århus Universitet i 1972, tog pædagogikum ved Århus Akademi
samme år og HD i finansiering fra SDU i 1998.
Underviser på Svendborg
Gymnasium fra 1973 til
2008 i matematik og erhvervsøkonomi. I 2002 til
2007 var hun inspektør
med bl.a. økonomi som
ansvarsområde. I fritiden
har hun været medlem af
Musikskolens bestyrelse,
udlejer af spejderhytten
Granhytten og sidste år
kasserer i støtteforeningen
for Hospice Sydfyn. Blandt
interesserne er familien,
der rummer ægtemand
Niels Ole Nielsen, to børn,
to svigerbørn og fire børnebørn. Edel Nielsen holder
desuden af arbejdet i hus
og have og at rejse.
læger og sygeplejersker. Arbejdet omkring de pårørende
bliver en stor del, også bagefter, hvor der følges op på
deres sorgarbejde, siger Edel
Nielsen, der selv begyndte at
interessere sig for hospicetanken, da hun i 90’erne så en
tv-udsendelse om Danmarks
første Sct. Maria Hospice.
Hjemmesiden for Hospice
Sydfyn hos formanden på
Syrenvej på Tåsinge er også i
gode hænder. Ægtemanden
Niels Ole Nielsen er web-master.

Jordbundstest før byggeri
af 50 seniorboliger
Grund på
Linkenkærsvej
skal ud i offentligt
udbud, men
ventes overdraget
Svendborg AndelsBoligforening
Af Torsten Nielsen
toni@faa.dk

■

SVENDBORG: Godt 100 familier i den modne alder går
fortsat og venter spændt på,
om de skal sælge hus og flytte
til et kommende seniorboligprojekt ved Linkenkærsvej.
Det er planen at opføre cirka
50 seniorboliger og et fælleshus.
Talsmand for gruppen,
Steen Jørgensen, oplyser, at
der endnu er et stykke vej til,
at planen kan realiseres i et
samarbejde mellem Svendborg Kommune og Svendborg
Andels-Boligforedning.
- Den seneste melding fra
Svendborg Kommune er, at
resultatet af jordbundsprøver
ventes klar i uge 5 (første uge
i februar, red.), fortæller talsmanden.
- Hvis jorden er OK, skal der
herpå indhentes salgsvurderinger fra ejendomsmæglere,
hvor efter arealet skal i of-

Seniorboligerne skal opføres på en skrånende grund ved Linkenkærsvej, hvor der tidligere lå en
grusgrav.
Tegning: Creo Arkitekter

fentligt udbud. Vi forventer,
at SAB får overdraget arealet
som en kommunal lovpligtig
andel i almennyttigt byggeri,
siger Steen Jørgensen.

Tidligst efteråret 2011
- Hvis alt går vel, kan de første beboere formentlig flytte
ind 1. september 2011, men
datoen skal tages med en
lang række forbehold, oplyser
Steen Jørgensen.
Ventelisten på seniorboli-

gerne har på et tidspunkt rundet 150, men er i dag nede på
godt 100, fordi nogle har valgt
andre løsninger eller er faldet
fra af andre årsager.
- Lige så snart vi kan melde
konkret ud, vil ventelisten blive revurderet, så vi får en helt
aktuel liste over interesserede, siger Steen Jørgensen og
tilføjer, at der formentlig også
kan gå en rum tid med salg af
de boliger, der fraflyttes.
Af samme grund er det ret

vigtigt for de enkelte familier
så hurtigt som muligt at få at
vide, om de kan regne med en
seniorbolig.

Ingen reklame
Ventelisten er alene opstået
på forventninger om en lejebolig i et pænt og rart miljø i
den »tredje alder«.
Der er aldrig reklameret for
projektet, der opererer med
etplansboliger på 65, 80 og
100 kvadratmeter.

Her kan du købe billetter til lokale og
landsdækkende arrangementer
Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg, Tlf. 6221 4621
Se mere på: www.sydfynsbilletten.dk
Vi sælger også gerne billetten til dit/jeres arrangement...
Henvendelse til Anni Krebs, tlf. 6345 2192 eller email:anni.krebs@faa.dk

