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Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice 

Søndergård, onsdag den 27. april 2022, kl. 17 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshus Søndergård, Søndergårds Alle 69, 

2760 Måløv.  

26 medlemmer var fremmødt. 
 

Velkomst 

Formand Marianne Kempf bød velkommen. 

”Kan man dø for sent” 

Inden generalforsamlingen holdt Jacob Brinkler, tidligere formand for Etisk råd, et 
spændende foredrag, der gav stof til eftertanke og for flere ønsket om at lære/læse 
mere om emnet. 

Efter foredraget blev der serveret sandwich og drikkevarer. 

 

Ordinær generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

Flemming Timmermann blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstem-
melse med vedtægterne. 
 

2. Valg af 2 stemmetællere 

Kirsten Bramsen og Hanna Winthereik blev valgt som stemmetællere. 
 

3. Bestyrelsens beretning 

Formand Marianne Kempf supplerede den afgivne skriftlige beretning: 
Ved generalforsamlingen i oktober 2021 blev det besluttet, at formålsparagraf 
og navn ændres til Støtteforeningen for Hospice Søndergård.  
Vores formål er at skaffe midler, udbrede kendskab til Hospice Søndergård, 
støtte aktiviteter for beboere, deres pårørende og den frivillige indsats på 
stedet. Foreningen vil ligeledes støtte Hospice Søndergårds udgående 
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hospiceteam med midler til deltagelse i kompetenceudviklende kurser og 
konferencer. 
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der har afholdt første møde.  
Hvilke aktiviteter vil vi fokusere på?  
Vi vil have fokus på at udbrede kendskab til Hospice Søndergård ved den nye 
opdaterede pjece, som skal uddeles i lokalområdet samt til læger, tandlæger og 
biblioteker, og hvor vi ellers kan komme til at lægge den. 
Af andre tanker og ideer, vi arbejder med pt., er Åbent hus-arrangement og en 
stand ved Kræmmermarked i Ballerup i sommer. 
Det er tidligere forslået, at kontingentet øges. Punkt 7 på dagsordenen: 
200 kr. for enkelt medlemmer 
300 kr. for ægtepar/samboende 
500 kr. for foreninger. 
Formanden håber at råde bod på det dalende medlemstal ved at udbrede kend-
skab til Hospice Søndergård. 
Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 
 

4. Regnskab forelægges til godkendelse 

Kasserer Anneth Lyng fremlagde regnskabet. 
Det reviderede regnskab var udsendt til medlemmerne sammen med forman-
dens beretning. 
Der er lige nu 330 medlemmer. Der er renset op i medlemslisten efter sidste 
generalforsamling; personer der ikke har betalt kontingent i 2 år er blevet 
slettet. Der var i 2021 305 betalende medlemmer. Mange medlemmer har nu 
oplyst mailadresser, hvorved udgift til porto forventes at blive reduceret 
væsentligt. 
Foreningens indtægter i 2021:  
Indtægter kontingent på 36.650 kr., gaver på i alt 31.510 kr. og fondsdonation 
fra JUCHUM i Schweiz på 74.925 kr., indtægter i alt på 143.085 kr. 
Foreningens udgifter var i 2021:  
114.524 kr. hvoraf donationer til Hospice Søndergård på 81.206 kr. til det nye 
flygel og 5.045 kr. honorar til optrædende kunstnere. 
Der er endvidere bevilliget penge til kurser til det udgående hospiceteam, samt 
de frivilliges tur til Louisiana og julefrokost. 
Betalingsservice skal vi måske tænke på mulighed for. 
Regnskabet blev enstemmigt og med alle stemmer godkendt. 
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5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

6. Aktivitetsplan og budget for 2022 

Skriftlig overordnet aktivitetsplan for 2022 i forhold til formålsparagraffen 
blev uddelt. 
Der er 3 overordnede aktiviteter i planen: 

 Fastholdelse og udvidelse af medlemskredsen igennem synliggørelse af 
foreningen.  

 Fundraising.  

 Udbredelse af kendskabet til Hospice Søndergård og idegrundlaget bag 
hospice og den udgående hospicefunktion. 

Formanden fortalte om forskellige tanker som Kræmmermarked og Gladsaxe 
dagen, gå-arrangement i nærområdet på 2 og/eller 5 km og tilvejebringelse af 
midler ved fundraising. I tæt samarbejde med hospicechef Lise-Lotte overvejes 
åbent hus-arrangementer. 
Foreløbig udkast til pjecen blev vist og taget til efterretning. 
Ifm. et forsigtigt budget for 2023 håber formanden at spare yderligere på porto. 
 

7. Fastsættelse af kontingent for 2023 

200 kr. for enkelt medlemmer 
300 kr. for ægtepar/samboende 
500 kr. for foreninger. 
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. 
 

8. Valg af formand 

Marianne Kempf blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt som for-
mand. 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Michael Andersen og Hanna Winthereik var villige til genvalg. Hanna dog kun 
for 1 år. Begge genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer. 
Sven-Arne Røpke og Jørgen Engmark ikke villige til genvalg.  
2 suppleanter ville gerne stille op, hvis ikke andre ønskede det. 
Michael Philip Grauers, der gerne ville stille op, var desværre blevet syg, men 
han havde været i kontakt med og sendt bekræftelse på kandidaturet via mail til 
formanden. Bekræftelsen var forevist dirigenten, der godkendte kandidaturet. 
Michael Andersen oplyste, at han kender Michael Philip Grauers personligt og 
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oplever ham som et rart og spændende menneske, der er interesseret i at støtte 
foreningen. 
Michael Philip Grauers blev valgt enstemmig og med alle stemmer. 
Bente Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem enstemmigt og med alle 
stemmer og takkede desuden ja til at være sekretær i bestyrelsen. 
Ikke på valg: Annett Lyng og Grethe Riber. 
 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Hanne Bredsdorff var villig til genvalg 
Rita D. Madsen var villig til genvalg 
Begge blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt som suppleanter. 
 

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

Inge Nielsen var villig til genvalg som revisor. 
Jørgen Seierøe var villig til genvalg som revisor. 
Flemming Timmermann villig til genvalg som revisorsuppleant.  
Alle blev genvalgt enstemmigt og med alle stemmer. 
 

12. Eventuelt 

Pjecen skal deles ud, uddelingen foreslås at blive gjort bredere. Kirsten 
Bramsen ville gerne hjælpe. Områder som Vestegnen og Amager, som det 
udgående team dækker, skal også indtænkes. 
Der var i forsamlingen opbakning til, at pjecen kommer bredt ud. 
 
Afslutningsvis takkede formanden Sven-Arne Røpke og Jørgen Engmark for et 
godt samarbejde gennem årene og overrakte 2 flasker god vin. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede herefter generalforsam-
lingen for afsluttet. 
 
Referent: Bente Pedersen. 
 
Referatet godkendt. 
 
Kgs. Lyngby, den 25. maj 2022 
 
 
Flemming Timmermann, dirigent 


