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Vi startede mødet med en præsentationsrunde af de 12 fremmødte. Senere stødte en person mere
til mødet. Vi delte personlig motivation, interesse og visioner for det kommende arbejde i den nye
forening.
Ann Ostenfeld-Rosenthal fortalte om baggrunden for foreningens stiftelse og det arbejde, der har
ligget forud de sidste 1,5 år. Anns motivation for at tage initiativ til arbejdet med at skabe en
forening er blandt andet at være med til at bryde tabuet omkring døden i samfundet,
sundhedssystemet og i befolkningen, at skabe større mulighed for at kunne dø hjemme med den
rette hjælp og støtte og udvikle større nærvær, respekt og værdighed omkring den døendes
proces. Der er brug for udvikling af større kompetence af nærvær og ro hos plejepersonalet
omkring den døende.
Dernæst brugte vi lang tid på gennemgang af forslag til foreningens vedtægter. Blandt andet var
der god diskussion om selve navnet på den nye forening, men forslaget ”Foreningen Nærvær
omkring Døende” endte med at blive vedtaget. Alle forslag blev læst op, diskuteret og rettet til.
Ann vil skrive det rent og udarbejde de vedtagne vedtægter.
Så blev den nye bestyrelse valgt: Ann Ostenfeld-Rosenthal blev formand, Gitta Hansen,
næstformand.
Øvrig bestyrelse: Vibeke Bækstrøm Jensen, Tina Søgård Villumsen, Jane Koller, Helga Friis Thorstein
og Birgit Bastholm Bune. Suppleanter: Martijn van Beek og Aselya Nielsen.
Vibeke Bækstrøm Jensen blev valgt som kasserer. Trine Geltzer blev valgt som revisor.
Når vi får lavet en hjemmeside vil medlemmer af bestyrelsen hver især lave en profil, hvor
faglig/personlig baggrund, motiver og visioner vil blive synlig.
Bestyrelsen drøftede arbejdsopgaver fremover:
Etablering af bankkonto, så vi kan modtage kontingent og starte en økonomi. Det vedtages at konto
oprettes i Sparekassen Kronjylland, hvor Vibeke Bækstrøm Jensen er kunde, og at det er
formanden samt kasseren der har adgang til kontoen. Der skal laves PR, hjemmeside, flyer,
forskellige instanser og personer, der kan kontaktes. Ann har allerede aftalt arrangement i efteråret
2018 med roshi Joan Halifax, som har arbejdet i mange år med døende og udviklet et
uddannelsesforløb for sundhedsprofessionelle: Being with Dying. Dette er en stor og vigtig
begivenhed, som der kommer nærmere info om. Der blev foreslået et foredrag/arrangement med

Lakha Lama (om buddhismens syn på døden) og koncerter med musik specielt med fokus på
nærvær og død. Vi er allerede i gang med at udvikle på et MBSR (Mindfulness Baseret Stress
Reduktion) relateret undervisningsprogram til professionelle.
Der er mange opgaver der skal arbejdes med, for at vores nye forening skal komme godt fra start,
skaffe nye medlemmer og udvikle tilbud, arrangementer, undervisning m.m.
Bestyrelsens første arbejdsmøde blev aftalt til at finde sted som et Skype eller Zoom møde d. 5
september fra 16 til 18.

