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Program for generalforsamlingsaftenen den 27. april 2022 
 

 

Kl. 17: Kan man dø for sent?  

Foredrag v/Jacob Birkler, etiker, ph.d., fhv. formand for Det Etiske Råd    
 

’Hun døde alt for tidligt’. Sådan kan det lyde, når en person er død. Men vil det modsatte udtryk 

også give mening: ’Hun døde alt for sent’? Svaret er ja. I kampen for at forlænge livet, kan det 
tabes undervejs. Derfor er det i visse tilfælde ikke livet, vi forlænger, men snarere dødsprocessen.  

 

Foredraget fokuserer på den udsigtsløse behandling, og hvordan vi skaber et sundhedsvæsen, der 

ikke kun behandler, men også finder mening i at lade være. Det handler ikke om at beregne, hvad 

der er udsigtsløst, men om at spørge til patientens udsigt. 

 

 

Ca. kl. 18: Servering af en let anretning og ordinær generalforsamling 
 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 5: 

 

 1. Valg af dirigent 

 2. Valg af to stemmetællere 

 3.  Bestyrelsens beretning 

 4. Regnskab forelægges til godkendelse (vedlagt) 

 5. Behandling af indkomne forslag   

 6.  Aktivitetsplan og budget for 2022 

 7. Fastsættelse af kontingent for 2023 

 8.  Valg af formand (Marianne Kempf er villig til genvalg) 

 9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

  På valg:  

  Michael Andersen – (villig til genvalg) 

  Sven-Arne Røpke (ikke villig til genvalg - Hanne Bredsdorff er villig til nyvalg) 

  Jørgen Engmark (ikke villig til genvalg – Bente Pedersen er villig til nyvalg)

  Hanna Winthereik (villig til genvalg – dog kun for en periode på ét år) 

  Ikke på valg: 

  Anneth Lyng 

  Grethe Riber    

 10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

  Hanne Bredsdorff (villig til nyvalg som bestyrelsesmedlem) 

  Bente Pedersen (villig til nyvalg som bestyrelsesmedlem) 

  Rita D. Madsen (villig til genvalg) 

 11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

Inge Nielsen (villig til genvalg) 

  Jørgen Seierøe (villig til genvalg)  

  Revisorsuppleant: Flemming Timmermann (villig til genvalg) 

 12. Eventuelt 

http://www.hospiceregionh.dk/

