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Referat af ordinær generalforsamling i 

Hospiceforeningen i Region Hovedstaden den 10. april 2019 

 

Den ordinære generalforsamling blev holdt i Stengård Kirkes sal, Triumfvej 2, 2800 Kgs. Lyngby. 
Deltagerantallet var desværre meget beskedent. Kun 16 mennesker mødte frem.  

 

Velkomst  

Formand Marianne Kempf bød velkommen. og særligt til harpenist og musikterapeut Trine Opsahl, 
der i kraft af økonomisk støtte fra Hospiceforeningen i Region Hovedstaden en dag om ugen kan give 
et musikterapeutisk tilbud til beboere på Hospice Søndergård. 

 

Når musikken lindrer  

Forud for den egentlige generalforsamling fortalte harpenist og musikterapeut Trine Opsahl under 
overskriften ”Når musikken lindrer” om sit arbejde på Hospice Søndergård og Hospice Sjælland.  

Hospiceforeningen giver økonomisk støtte til, at Trine Opsahl en dag om ugen kan give et 
musikterapeutisk tilbud til beboere på Hospice Søndergård.  

Trine Opsahl fortalte bl.a. – og illustrerede det med eksempler fra sit virke – at musikken i mange 
tilfælde kan være lindrende for de alvorligt syge beboere, men også ofte for beboernes pårørende. 
Musikken er derfor et væsentligt tilbud.  

Deltagerne i generalforsamlingen fik også lov til at høre Trine Opsahl spille eksempler på den musik, 
som hun spiller på hospice, og som hun i stor udstrækning selv har komponeret.  

 

Ordinær generalforsamling 

Efter Trine Opsahls oplæg og musik blev den ordinære generalforsamling afviklet med dagsorden 
ifølge vedtægternes § 5. 

 

1. Valg af dirigent 

Flemming Timmermann blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere 

Kirsten Frandsen og Hanna Winthereik blev valgt som stemmetællere.  

 

3. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt til medlemmerne sammen med medlemsbrev af marts 
2019 med indkaldelse af generalforsamlingen. 

Formand Marianne Kempf supplerede den skriftlige beretning.  

Hun fortalte, at bestyrelsen på sit årlige sommerseminar bl.a. havde drøftet formuleringen af 
foreningens formålsparagraf. Formålsparagraffen blev formuleret, da foreningen blev stiftet i 2004. 
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Siden er der imidlertid sket en stor udvikling på hospiceområdet. De former, hvori palliativ 
behandling tilbydes, går i en retning, der har fokus på generel integration af behandlingen langt 
tidligere i sygdomsforløbet. Det sker ud fra devisen, at hospice ikke blot er mursten, men i høj grad 
en tænkemåde, der kan omsættes til handling uafhængigt af de rammer, der er til rådighed. 
Formanden fastslog, at flere hospicepladser selvfølgelig stadig er særdeles ønskværdigt. Men 
bestyrelsen vil gerne, at den udvikling, der er sket omkring hospice, bliver afspejlet i formuleringen af 
foreningens formålsparagraf. Derfor har bestyrelsen udarbejdet forslag til en ny formulering af 
formålsparagraffen. Forslaget behandles under dagsordenens punkt 5.  

Formanden gjorde opmærksom på, at integration af den palliative behandling på tidligere stadier i et 
sygdomsforløb bl.a. har ført til, at livstruende syge i stigende grad tilbydes et palliativ ophold på 
hospice med henblik på igen at blive udskrevet. Et sådant ophold kan tilbydes flere gange undervejs i 
sygdomsforløbet og formidles ofte af det udgående team, der er knyttet til hospice. Ca. 25 % af 
beboerne på Hospice Søndergård bliver således udskrevet igen.  

Dette faktum kommer bag på mange, når man fortæller om det, idet hospice for mange mennesker 
stadig står som et sted, som man ikke forlader i live, sådan som det var i hospicernes første år i 
Danmark.  

Bestyrelsen ser det som en væsentlig opgave at sprede information om hospicekonceptet og være 
med til at og være med til at udrydde misforståelser og fordomme omkring, hvad et hospice er, og 
hvordan det fungerer. Derfor vil bestyrelsen satse på at tilbyde foredrag og at være repræsenteret 
med en stand på folkelige arrangementer som f.eks. Gladsaxedagen, hvor foreningen har været 
repræsenteret de to foregående år. Foreningen vil tage kontakt til kirker og foreninger med tilbud 
om foredrag, som ofte vil være i et godt samarbejde med en medarbejder fra Hospice Søndergård.  

Bestyrelsen vil desuden, med inspiration fra andre støtteforeninger, undersøge mulighederne for i 
samarbejde med hospice og dets mange frivillige at lave et eller flere indsamlingsarrangementer.  

Formanden takkede næstformand Eva Michaelsen, der havde ønsket at fratræde som kasserer ved 
årsskiftet efter at have været foreningens kasserer siden stiftelsen i 2004. Eva Michaelsen er dog 
villig til at fortsætte som medlem af bestyrelsen. Kathe Christensen er tiltrådt som ny kasserer.  

Der var enkelte kommentarer til beretningen. Bl.a. opfordring til at kontakte kommunerne for at 
komme med på de temadage, som holdes i mange kommuner, og opfordring til at fortælle klart om, 
hvad foreningen støtter, f.eks. harpespillet på hospice og uddannelse af frivillige m.v. 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

 

4. Regnskab forelægges til godkendelse 

Det reviderede regnskab var udsendt til medlemmerne sammen med medlemsbrev af marts 2019. 

Næstformand Eva Michaelsen, der var kasserer indtil 1. januar 2019, fremlagde regnskabet.  

Foreningen havde i 2018 kontingentindtægter på 58.430 kr. Fra medlemmer fik foreningen i øvrigt 
gaver på i alt 12.300 kr.  

Takket være to store fondsdonationer - 25.000 kr. fra Den Bøhmske Fond og 100.000 kr. fra 
Fondation Juchum - var foreningens samlede indtægter 195.730 kr. i 2018 mod 206.738 kr. i 2017, 
hvor foreningen fik tilsvarende legater fra de to fonde.  

Udgifterne i 2018 var 215.691 kr., hvoraf 184.043 kr. blev ydet til Hospice Søndergård. Støtten til 
hospice var bl.a. 81.461 kr. til etablering af nye lokaler for det udgående hospiceteam. Denne støtte 
er ydet af det legat, som foreningen modtog i slutningen af 2017 fra Fondation Juchum. Foreningen 
har støttet harpespil på hospice med 60.000 kr. Herudover er der givet støtte til honorarer til 
optrædende kunstnere samt transport- og kursusudgifter for frivillige m.v.    
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Året sluttede med et underskud på 19.961 kr. mod et overskud i 2017 på 73.510 kr.  

Balancen pr. 31. december 2018 viste, at foreningen havde aktiver på 360.890 kr. Heraf udgør 
108.538 kr. dog rest af donationer, der er modtaget i 2017/18, men som først anvendes i 2019. 

Eva Michaelsen oplyste på forespørgsel, at medlemsbrevet med indkaldelse til generalforsamlingen 
er udsendt til 594 enkeltpersoner, par og foreninger. Ca. 25 er blevet returneret af postvæsenet. Det 
er endnu uvist, hvor mange af modtagerne der betaler kontingentet. 

Det blev oplyst, at den ene af foreningens to valgte revisorer er død i løbet af 2018, og den valgte 
revisorsuppleant er flyttet uden for regionen og har derfor ikke ønsket at indtræde som revisor. 
Regnskabet er derfor revideret af den valgte revisor Inge Nielsen. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Dagsordenens punkter 

5.1 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 2 (formålsparagraffen) og  

5.2 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 5 (om generalforsamlingen) 

blev præsenteret samlet af Jørgen Engmark på bestyrelsens vegne. Forslagene var udsendt til 
medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har med forslaget til ny formulering af § 2 ønsket at give en beskrivelse af foreningens 
formål, som er præcis og realistisk beskrivelse i forhold til hospice-situationen, som den er dag, 15 år 
efter foreningens start. Foreningen har derfor efter forslaget ikke mere som specifikt formål at 
formidle etablering af hospicepladser. Foreningen har efter den foreslåede formulering til formål 

 at udbrede idégrundlaget bag og kendskabet til hospice og udgående hospice-funktion,  

 at arbejde for, at hospice og/eller udgående hospicefunktion kan være et reelt tilbud om 
lindrende pleje og behandling for livstruende syge og omsorg for såvel de syge som de 
pårørende, 

 at virke som støtteforening for Hospice Søndergård i Måløv og den frivillige indsats i 
tilknytning til hospice samt  

 at støtte andre initiativer til gavn for livstruende syge og deres pårørende. 

Bestyrelsen har med forslaget til ændring i vedtægternes § 5 om generalforsamlingen ønsket at få 
mulighed for, at indkaldelse til generalforsamlingen ikke alene kan ske ved brev til medlemmerne 
eller ved annoncering i områdedækkende aviser, men at indkaldelsen også kan ske ved e-mail til de 
medlemmer, som har givet oplysning om deres mailadresse til foreningen. Samtidig har bestyrelsen 
ønsket, at det af vedtægterne skal fremgå, at indkaldelse til generalforsamling med tilhørende 
materiale også skal offentliggøres på foreningens hjemmeside., www.hospiceregionh.dk. 

Dirigenten satte de to ændringsforslag til afstemning hver for sig. Begge blev enstemmigt vedtaget.  

 

6. Aktivitetsplan og budget for 2018 

Marianne Kempf præsenterede bestyrelsens overordnede aktivitetsplan for 2019. 

Bestyrelsen vil – i tråd med den foreslåede og vedtagne ændring af foreningens formålsparagraf – 
især gøre en indsats for 

 at udbrede idégrundlaget bag og kendskabet til hospice og udgående hospice-funktion ved  
- deltagelse i relevante arrangementer i regi af regionens kommuner, aktuelt Gladsaxe 

Kommune og Ballerup Kommune 
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- afholdelse af foredrag i regionens kirker og foreninger i samarbejde med Hospice 
Søndergård 

- vedligeholdelse og udbygning af foreningens hjemmeside med fx interviews med 
pårørende og andre med tilknytning til hospice 

- synliggørelse af foreningen ved fremlæggelse af pjecer hos læger, tandlæger, på 
biblioteker og andre relevante steder og udlevering heraf ved deltagelse i arrangementer 
og afholdelse af foredrag  

 at arbejde for, at hospice og/eller udgående hospicefunktion kan være et reelt tilbud om 
lindrende pleje og behandling for livstruende syge og omsorg for såvel de syge som de 
pårørende ved  
- indsamling af fakta om forholdet mellem behovet for palliativ behandling og den faktiske 

udbredelse af behandlingen 
 at støtte andre initiativer til gavn for livstruende syge og deres pårørende ved 

- med råd og vejledning at støtte nye initiativer til udvidelse af hospicekapaciteten og 
udbygning af den palliative indsats generelt  

 at virke som støtteforening for Hospice Søndergård i Måløv og den frivillige indsats i 
tilknytning til hospice ved  
- fundraising 
- erfaringsudveksling med øvrige støtteforeninger. 

Eva Michaelsen præsenterede budgettet for 2019. Der forventes kontingentindtægter på 58.000 kr., 
hvilket svarer til niveauet i 2018, og gaver fra medlemmer på 15.000, hvilket er lidt mere end i 2018. 
De samlede budgetterede indtægter er således 73.000 kr. 

Der er budgetteret med donationer til harpespil og støtte for frivillige på Hospice Søndergård for i alt 
114.000 kr. Hertil kommer 108.538 kr., som foreningen har modtaget fra fonde i 2017/18, men 
endnu ikke anvendt. De skal primært anvendes til støtte for det udgående hospiceteam. 

De samlede udgifter i 2019 er dermed budgetteret til 255.463 kr. Året vil således, medmindre 
foreningen i lighed med tidligere år modtager betydelige donationer fra fonde, slutte med et 
underskud på 182.4863 kr.  

Budgettet blev taget til efterretning. 

 

7. Fastsættelse af kontingent for 2019 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser: 

 100 kr. for enkeltpersoner 

 150 kr. for par 
 500 kr. for foreninger. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

8. Valg af formand 

Marianne Kempf blev genvalgt som formand. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Eva Michaelsen, Grethe Riber og Hanna Winthereik blev genvalgt. 
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10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Der skal ifølge vedtægterne vælges 2 suppleanter. Det blev ved generalforsamlingen i 2016 besluttet, 
at der godt kan vælges flere.  

Hanne Andersen blev genvalgt. Kathe Klüver Christensen og Susanne Munch Nielsen blev nyvalgt.  

Lotte Bakhøj ønskede ikke genvalg.  

 

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

Inge Nielsen blev genvalgt som revisor, og Jørgen Seierøe blev nyvalgt. 

Flemming Timmermann blev nyvalgt som revisorsuppleant. 

Troels Jørgensen ønskede ikke genvalg som revisorsuppleant. 

 

12. Eventuelt  

Jørgen Seierøe sagde apropos foreningens dalende medlemstal, at han og hans hustru for fire år 
siden havde udtrykt ønske om at blive medlemmer af foreningen. De hørte imidlertid ikke noget fra 
foreningen i tre år. Han opfordrede derfor til, at man sørger for, at der er styr på sådanne 
henvendelser. 

Marianne Kempf svarede, at foreningen har fået mere styr på det, både når der kommer 
indmeldelser via foreningens hjemmeside, og når det sker på anden måde. 

Dirigenten erklærede dernæst generalforsamlingen for slut, og Marianne Kempf takkede dirigenten 
for veludført arbejde. 

 

Referent: Jørgen Engmark 

 

Referatet godkendt. 

Kgs. Lyngby, den 12. april 2019 

 

 

Flemming Timmermann, dirigent 


