Referat af ordinær generalforsamling i
Hospiceforeningen i Region H den 12. oktober 2021
Den ordinære generalforsamling blev holdt tirsdag 12. oktober 2021 kl. 17 i Fælleshus Søndergård,
Søndergårds Alle 69, 2760 Måløv. 20 mennesker mødte frem.

Velkomst
Formand Marianne Kempf bød velkommen til generalforsamlingen, som på grund af covid-19situationen var den første generalforsamling siden april 2019. Fælleshus Søndergård, der ligger i
nærheden af Hospice Søndergård, var valgt som mødested, fordi det ikke længere er muligt at låne
det lokale ved Stengård Kirke i Gladsaxe, hvor tidligere generalforsamlinger er blevet holdt.

Den medmenneskelige samtale
Forud for den egentlige generalforsamling fortalte hospicepræst Michael Andersen under
overskriften ”Den medmenneskelige samtale” om sit arbejde som præst på Hospice Søndergård.
Efter foredraget blev der servereret sandwich og drikkevarer.

Ordinær generalforsamling
Efter foredrag og servering blev den ordinære generalforsamling afviklet med dagsorden ifølge
vedtægternes § 5.

1. Valg af dirigent
Flemming Timmermann blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen ifølge
vedtægterne skal holdes inden udgangen af april, men at det efter almindelig opfattelse har været i
orden at udskyde den, når det på grund af covid-19-situationen ikke var muligt at holde den på det
vedtægtsmæssige tidspunkt. Han konstaterede i øvrigt, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet,
og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Valg af 2 stemmetællere
Hanna Winthereik og Grethe Riber blev valgt som stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt til medlemmerne sammen med medlemsbrev af
september 2021 med indkaldelse til generalforsamlingen.
Formand Marianne Kempf supplerede den skriftlige beretning.
Hun konstaterede, at det har været et stille år, fordi covid-19 har forhindret, at man kunne samles til
aktiviteter. Bestyrelsen har brugt den stille periode til at reflektere over foreningens situation.
Foreningen blev stiftet i 2004 for at arbejde for etablering af hospicer i hovedstadsområdet. Da
Hospice Søndergård blev etableret af OK-Fonden i 2010, blev det en del af foreningens formål at
være støtteforening for dette hospice.
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Siden 2010 har der generelt været en betydelig udvikling i de palliative tilbud, som hospice er en del
af. Der er således etableret udgående hospiceteams ved alle fire hospicer i Region Hovedstaden, og
antallet af pladser på hospicer er blevet øget. Desuden er der udgående palliative teams og palliative
afdelinger ved flere hospitaler. Der er derfor ikke meget udsigt til, at der vil blive bygget flere nye
hospicer i regionen.
Foreningens primære opgave er derfor at støtte Hospice Søndergård (de tre andre hospicer i
regionen har hver sin støtteforening eller støttekreds).
Som konsekvens heraf foreslår bestyrelsen denne generalforsamling at ændre foreningens vedtægter, så det bliver helt klart, at foreningens formål først og fremmest er at virke som støtteforening for
Hospice Søndergård og den frivillige indsats i tilknytning til dette hospice samt den udgående
hospicefunktion fra Hospice Søndergård. Desuden vil det efter forslaget som hidtil være en del af
foreningens formål at arbejde for at udbrede kendskabet til idégrundlaget bag hospice og udgående
hospicefunktion.
Formanden glædede sig over, at foreningen både i 2019 og 2020 har modtaget donationer på 75.000
kr. fra Fondation Juchum, der har hjemsted i Schweiz, til støtte for den udgående hospicefunktion
ved Hospice Søndergård. Foreningen har dermed i løbet af fire år modtaget i alt 350.000 kr. fra denne fond.
Ved Hospice Søndergårds 10-års jubilæum i 2020 gav foreningen 50.000 kr. som bidrag til et nyt
flygel på hospice. Da det viste sig, at et flygel ville koste betydeligt mere, har bestyrelsen i september
i år besluttet at bevilge yderligere 40.000 kr. til dette formål. Det nye flygel er anskaffet.
En deltager i generalforsamlingen foreslog, at bestyrelsen tilbyder at komme ud i Ældresagens
afdelinger og fortælle om hospice. Det lovede formanden at arbejde videre med.
Erik Ross Pedersen, der er formand for forretningsudvalget ved Hospice Søndergård, takkede for
foreningens støtte og engagement og roste forslaget til vedtægtsændringer, som gør det klart, hvad
foreningen først og fremmest er til for.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

4. Regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Anneth Lyng fremlagde regnskabet.
Det reviderede regnskab var udsendt til medlemmerne sammen med medlemsbrev af september
2021.
Foreningen havde i 2020 kontingentindtægter på 32.550 kr. Fra medlemmer fik foreningen i øvrigt
gaver på i alt 21.749 kr. Desuden fik foreningen bl.a. en fondsdonation på 75.000 kr. Foreningens
samlede indtægter var således 134.299 kr. i 2020 mod 124.114 kr. i 2019.
Udgifterne i 2020 var 108.497 kr., hvoraf 92.597 kr. blev ydet til Hospice Søndergård. I 2019 blev der i
alt ydet 161.349 kr. i støtte til Hospice Søndergård. Nedgangen i støtte fra 2019 til 2020 skyldes først
og fremmest, at det på grund af covid-19-situationen ikke var muligt i løbet af 2020 at anvende hele
den fondsdonation, som foreningen havde modtaget til brug i forbindelse med den udgående
hospicefunktion. De resterende midler fra denne donation bruges, efterhånden som den udgående
funktion har behov for det.
Kassereren oplyste i øvrigt, at der indtil nu i år er modtaget kontingent fra 263 medlemmer. Det er
ca. halvdelen af dem, som foreningen har registreret som medlemmer.
Flemming Timmermann spurgte, om foreningen udsender rykkere, og om man eventuelt overvejer at
indføre mulighed for at betale via betalingsservice.
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Kassereren gjorde opmærksom på, at der både i foråret 2021 og op til generalforsamlingen er
udsendt medlemsbreve med opfordring til at betale kontingent.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

5. Behandling af indkomne forslag
5.1 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 2 (formålsparagraffen) og § 3 (økonomi)
Formanden gennemgik forslaget til ændring af vedtægterne, som var udsendt til medlemmerne
sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Ændringerne er først og fremmest i § 2 Formål og de første afsnit i § 3 Økonomi.
De foreslåede formuleringer er følgende:
”§ 2. Formål
Foreningen er en alment velgørende forening, som har til formål
 at virke som støtteforening for Hospice Søndergård i Måløv og den frivillige indsats i tilknytning
til hospice
 at støtte Hospice Søndergårds udgående hospicefunktions tilbud om lindrende pleje og
behandling af livstruede syge og omsorg for såvel de syge som de pårørende,
 at udbrede kendskabet til idégrundlaget bag hospice og den udgående hospicefunktion.
§ 3. Økonomi
Det økonomiske grundlag er kontingent fra private medlemskaber, foreninger, institutioner,
organisationer og virksomheder samt støtte fra fonde.
Foreningens midler skal anvendes til at støtte
 Hospice Søndergårds aktiviteter for beboere og deres pårørende
 den frivillige indsats på hospice
 den udgående hospicefunktion.
Foreningen yder ikke drifts- eller anlægsstøtte til Hospice Søndergård.
Derudover skal foreningens midler anvendes til dækning af foreningens drift, herunder
hvervemateriale for medlemskab og omkostninger ved udbredelse af kendskabet til idégrundlaget
bag hospice og den udgående hospicefunktion.”
Desuden indeholdt forslaget redaktionelle ændringer.
Forslaget til ændring af vedtægterne blev vedtaget enstemmigt.

6. Aktivitetsplan og budget for 2021
Marianne Kempf præsenterede og omdelte bestyrelsens overordnede aktivitetsplan for det
kommende år. Efter ændringen af vedtægterne vil bestyrelsen arbejde på en mere detaljeret plan,
som afspejler konkrete opgaver.
Budget for 2021 var udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen på samme ark som
regnskabet for 2020. Der er budgetteret med indtægter på i alt 60.000 kr. og udgifter på i alt 140.000
kr., hvoraf 118.000 kr. forventes at blive ydet til Hospice Søndergård. Året er således budgetteret til
at slutte med et underskud på 80.000 kr., hvilket dog primært skyldes, at tidligere modtagne
fondsdonationer først anvendes nu.
Aktivitetsplan og budget blev taget til efterretning.
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7. Fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser:




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

En deltager mente, at bestyrelsen bør overveje at få kontingentet forhøjet, f.eks. til 200 kr. for
enkeltpersoner, bl.a. i lyset af, at det er blevet stadig dyrere at udsende medlemsbreve.
Formanden lovede, at det vil blive overvejet.
Derefter blev bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser vedtaget enstemmigt og med alle
stemmer.

8. Valg af formand
Marianne Kempf blev genvalgt som formand.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for en periode på ét år:
Sven-Arne Røpke og Jørgen Engmark blev genvalgt.
Michael Andersen blev nyvalgt, da Linda Kragelund ikke ønskede genvalg.
På valg for en periode på to år:
Anneth Lyng blev nyvalgt, da Eva Michaelsen ikke ønskede genvalg.
Grethe Riber og Hanna Winthereik blev genvalgt, sidstnævnte dog kun for et år.

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.
De hidtidige tre suppleanter ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt blev: Bente Pedersen, Hanne Bredsdorff og Rita Madsen

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Inge Nielsen og Jørgen Seierøe blev genvalgt.
Flemming Timmermann blev genvalgt som revisorsuppleant.
Alle valg pkt. 8-11 er vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

12. Eventuelt
Formanden takkede Eva Michaelsen og Linda Kragelund for deres arbejde i bestyrelsen. Eva
Michaelsen har været medlem af bestyrelsen, siden foreningen blev stiftet i 2004, og har i mange år
været næstformand og kasserer.
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Dirigenten erklærede dernæst generalforsamlingen for slut, og formanden takkede dirigenten for
veludført arbejde.
Referent: Jørgen Engmark
Referatet godkendt.
Den 23. oktober 2021.

Flemming Timmermann, dirigent
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