
Hospice Sjælland Støtteforening 

Sekretæren 

 

 

Referat 

 

af årsmøde og generalforsamling 2007 

afholdt tirsdag, den 27. februar 2007 kl. 19,30 i Jakobskirkens sal, Roskilde 

 

Årsmødet: 

 

Mødet var præget af, at hospicechef Kirsten Hald netop var fratrådt efter ca. et år på posten. 

 

Formanden for Institutionen, Peder Kjærsgaard, ridsede meget kort op, hvordan hospicebyggeriet 

var gået og nævnte kort, at souschef på Hospice Sjælland, Liselotte Andersen, på et møde dagen i 

forvejen var blevet konstitueret som ny hospicechef.  
Det affødte kritiske kommentarer fra salen, som blev imødegået med henvisning til, at der af 

aftalemæssige hensyn ikke kunne gives en uddybende forklaring. 

 

Liselotte Andersen erstattede Kirsten Hald som oplægsholder. Også hendes indlæg var meget kort. 

Hun takkede Støtteforeningen for dens indsats i årets løb. Hun oplyste på spørgsmål, at der allerede 

havde været 120 beboere og at en del også var udskrevet til eget hjem. Belægningsprocenten er 

meget høj og man lider lidt af underbemanding, hvilket har ført til sygdom blandt personalet.  Da der 

ikke kan skaffes vikarer, forstærker det arbejdspresset. 

 

 

Generalforsamlingen: 

 

 Dagsorden Beslutning 

1 Valg af: 

a) dirigent: 

b) referent: 

c) stemmetællere: 

 

a) Alf Mulnæs valgt. Han konstaterede, at mødet var indvarslet rettidigt – og dermed 

i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

b) Reginald Hansen valgt 

c) Kaj Sørensen og Mogens Hansen valgt 

2 Formandens beretning Poul Jensen indledte med forventningerne til både bygningen og hospicechefen og 

konstaterede, at bygningerne dannede en velfungerende ramme, og at Kirsten Hald 

var en idérig person, der havde sine meningers mod. 

Han henviste til sin indvielsestale og fremhævede Peder Kjærsgaard for sin indsats 

med at få byggeriet op at stå. 

Så kom Poul Jensen ind på Støtteforeningens kommende mål. Det skulle være at 

støtte – bl.a. ved frivilligt arbejde. Et sådant arbejde i større stil skal organiseres – 

der er et koordinatorarbejde, som der ikke er økonomi til. 

Det frivillige arbejde indbefatter også underholdning. Flere har budt sig til. Det 

organiseres fremover af Støtteforeningen. Hertil ønskes hjælpere til det praktiske. 

Støtteforeningen har gennem sit nyhedsbrev kontakt med medlemmerne. Disse har 

bidraget med pengegaver til effekter til Hospice Sjælland. Næste mål for indsamling 

er til et flot stort maleri. 

Afslutningsvis talte han om den positive ånd, der herskede på Hospice – ikke kun 

over for Støtteforeningen, men også over for beboerne og deres pårørende. Også af 

den grund havde man været chokeret over de sidste dages hændelser. 

Endelig takkede han personalet, samarbejdspartnere, medlemmer samt de øvrige 

medlemmer af støtteforeningens bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. 

 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.  



3 Aflæggelse af regnskab Klaus Bjerregaard fremlagde det reviderede regnskab. 

Driften viser en balance på 54.398,- kr. med årets resultat på 262,- kr. 

Status viser en balance på 32.948,- kr. 

 

Der er udarbejdet en separat opgørelse for gavekontoen. Den viser en indtægt på 

25.823,37 kr. - og en udgift på 25.001,- kr. Rest på gavekontoen er 822,37 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

4 Fastsættelse af 

kontingent for 2008 

Bestyrelsen indstillede kontingentforhøjelse til 100,- kr. for enlige og 150,- kr. for et 

par/husstand 

Indstillingen blev tiltrådt ved akklamation. 

5 Indkomne forslag Ingen forslag indgået 

6 Valg af formand Poul H. Jensen blev genvalgt med akklamation. 

7 Valg af 3 bestyrelses-

medlemmer for 2 år 

Jeanne Jakobsen, Klaus Bjerregaard og Reginald Hansen blev genvalgt. 

8 Valg af 2 suppleanter for 

1 år 

John Emdorf-Pedersen blev genvalgt 

Kaj Sørensen blev nyvalgt 

9 Valg af 1 medlem til 

Hospice Sjællands 

bestyrelse for 2 år 

Bestyrelsen havde indstillet Ingelise Hansen til genvalg; men Ingelise Hansen 

meddelte forud for afstemningen, at hun trak sin kandidatur.  

Poul Jensen oplyste, at der var indgået et kandidatforslag: Jørgen Jensen, Roskilde. 

Vedkommende var ikke til stede, men havde givet skriftligt tilsagn med en kort 

præsentation af sig selv. 

Jørgen Jensen blev valgt uden modkandidat.   

10 Valg af revisor og 

revisorsuppleant 

Kirsten Pilgaard blev genvalgt som revisor 

Karen Groth blev genvalgt som revisorsuppleant 

11 Eventuelt Poul Jensen takkede for valget 

 

Mona Albrechtsen beklagede på personalets vegne Kirsten Halds fratræden – men så 

frem til samarbejdet med Liselotte Andersen som leder. Hun rettede en tak til 

Støtteforeningen og dens formand og så frem til et godt samarbejde – også omkring 

de frivillige. Personalet er meget glad for Støtteforeningens gaver. 

Peder Kjærsgaard takkede Ingelise Hansen for hendes indsat gennem alle årene. 

Ligeledes takkede han personalet på Hospice for deres indsats. 

Poul Jensen tilsluttede sig Peder Kjærsgaards tak til Ingelise Hansen. 

Han ønskede Liselotte Andersen held og lykke og takkede endvidere Mona 

Albrechtsen for det håndslag hun havde givet støtteforeningen og sluttede med at 

takke dirigenten for veludført gerning. 

Mødet slut kl. 22,30 

Referent: Reginald Hansen 


