
Referat af ordinaer generalforsamling i
Hospiceforeningen i Region H

27. marts 2017

Velkomst v/formand Lars Abel
Formanden bod velkommen til de fremmodte medlemmer af foreningen og
dens bestyrelse og til aftenens oplaegsholder.

Arbejdet i et udgdende hospiceteam
v/sygeplejerske Annemette Black, Hospice S0ndergards udgaende hospiceteam

F0r generalforsamlingen holdt Annemette Black et oplaeg med udgangspunkt i
sit mangelrige virke som sygeplejerske i udglende hospiceteams. I sit oplaeg
fremhaevede Annemette, at 'hospice' ikke er en bygning, men en taenkemade,
der kan omsaettes til handling uafhasngigt af de rammer, der er til radighed.

Hospicetankegangen bygger pa et 0nske om at lindre det, der plager
livstruende syge, slvel fysisk som psykisk, i deres sidste tid, og mange
mennesker 0nsker at modtage denne lindrende behandling i deres eget hjem.

Behandlingen sker i tast samarbejde mellem det udgaende hospiceteam, den
syges egen laege, hjemmeplejen - og ikke mindst den syge selv. For som
Annemette understregede, er den syge jo selv eksperten i sit eget liv og ved,
hvad han eller hun 0nsker sig af den tid, der er tilbage, og disse 0nsker skal
der lyttes til med respekt. Det er ogsl vigtigt at huske, at man kommer som
gasst i den syges hjem og handler derefter.

Annemette fortalte endvidere, at Hospice S0ndergards udgaende hospiceteam
plejer ca. 200 livstruende syge om Iret i deres eget hjem. Heraf overtures ca.
40 til Hospice S0ndergard i den allersidste fase i deres liv.

Det spaendende oplaeg vakte stor sp0rgelyst blandt de fremm0dte, og
Annemette rundede af med at give forsamlingen dette gode rid med pa
vejen: "Tal om d0den, nar den er langt va=k - tal om livet, nar d0den er nasr."



Ordinaer generalforsamling

Den ordinaere generalforsamling fandt sted i Stengard Kirkes sal, Triumfvej 2,
2800 Kgs. Lyngby med folgende dagsorden if0lge §5 I foreningens vedtaegter:

1. Valg af dirigent
Flemming Iversen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af 2 stemmetaallere
Kirsten Bramsen og Grethe Riber blev valgt til at vaere stemmetaellere.

3. Bestyrelsens beretning
Formand Lars Abel aflagde beretning om foreningens virke i det for!0bne ar
inklusive status pa igangsatte nye aktiviteter.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Efter formandens aflasggelse af beretning takkede formanden for Hospice
S0nderglrds bestyrelse, Erik Ross Pedersen, foreningen for dens indsats i det
for!0bne ar som st0tteforening for Hospice S0nderglrd. Erik Ross Pedersen
rettede i forbindelse med Lars Abels forestaende afgang som foreningens
formand en sasrlig tak til Lars for en ihaerdig indsats for hospicesagen igennem
formandsarene.

4. Regnskab forelaegges til godkendelse
Foreningens kasserer, Eva Michaelsen, fremlagde regnskabet for 2016 til
forsamlingens godkendelse.

Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag om aendring af foreninaens vedtaeater fadaana til skattefradraa for
donationer)
Bestyrelsessuppleant J0rgen Engmark gennemgik detaljeret de asndringer af
foreningens vedtaegter, der n0dvendigg0res af, at foreningen gennem sit
medlemskab af Hospice Forum Danmark 0nsker at opnl adgang til at tilbyde
sine medlemmer skattefradragsret for donationer til foreningen.

De foresllede vedtaegtsaendringer blev efter gennemgangen godkendt af
generalforsamlingen.

6. Aktivitetsplan og budget for 2017
Kasserer Eva Michaelsen fremlage foreningens aktivitetsplan og budget for
2017 til forsamlingens godkendelse.



Til et sp0rgsmal fra forsamlingen om, hvorvidt det ville vaere muligt at
nedbringe foreningens udgifter til forsendelse ved at anvende elektronisk mail i
stedet for almindelig post, svarede formand Lars Abel, at dette havde vaeret
taget op i foreningen, men at risikoen for, at aendringer i mailadresser ikke ville
blive meddelt foreningen med darlig vedligeholdelse af adressekartoteket til
f0lge, havde afholdt foreningen fra at skifte praksis.

Generalforsamlingen godkendte herefter aktivitetsplanen og budgettet for
2017.

7. Fastsaettelse af kontingent for 2018
Bestyrelsen foreslog uaandrede kontingentsatser for 2018.

Bestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen, og det arlige
kontingent er derfor fortsat:

100 kr. for enkeltpersoner
150 kr. for par
500 kr. for foreninger

8. Valg af formand
Lars Abel 0nskede at fratrasde. Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsesmedlem
Marianne Kempf blev valgt som ny formand for 1 Ir.

Marianne Kempf praasenterede sig selv og bevaaggrundene for sit kandidatur
og blev herefter valgt til ny formand. Marianne takkede forsamlingen for valget.

9. Valg af bestyrelsesrnedlemmer
Eva Michaelsen, Grethe Riber og Hanna Winthereik blev genvalgt. Hidtig
suppleant J0rgen Engmark blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 1 ar i
stedet for Marianne Kempf.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Hanne Andersen, Hanne Calberg, Linda Kragelund og Anni Roikjaar blev
genvalgt.

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Flemming Iversen og Ole Mortensen genvalgtes som revisorer, og Troels
J0rgensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

12. Eventuelt
Nasstformand Eva Michaelsen overrakte pa foreningens vegne en afskedsgave
til Lars Abel og takkede ham for godt samarbejde igennem Irene.

Der I0d fra forsamlingen en tak til foreningen for gode indlaeg pa denne og
tidligere afholdte generalforsamlinger, og den nye bestyrelse blev opfordret til
at fortsaette denne gode praksis. Den nye bestyrelsesformand lovede at
im0dekomme dette 0nske.



at fortsaatte denne gode praksis. Den nye bestyrelsesformand lovede at
im0dekomme dette 0nske.

Der blev endvidere spurgt om muligheden for at bes0ge Hospice S0ndergard,
og det aftaltes, at 0nsker om bes0g sendes pr. mail til foreningens formand,
som gerne aftaler naermere med hospice pi de bes0gendes vegne.

Referatet godkendes.

Dato:

Flemming Iversen, dirigent


