Hospice Sjælland Støtteforening
Sekretæren
Referat

af årsmødet 2009
afholdt den 5. februar 2009 kl. 19 i Himmelev Sognegård, Fynsvej 69 Roskilde.

Alf Mulnæs bød velkommen og gav ordet til Hospicechef Lise-Lotte Andersen som indledte aftenen
med en beretning fra Hospice Sjælland.
Lise-Lotte Andersen tog udgangspunkt i et brev fra en pårørende til en tidligere beboer på Hospice
Sjælland som opholdt sig her i 16 dage. Den pårørende fik en fantastisk opfattelse af stedets ånd
og professionalisme. Brevet er gengivet i vores nyhedsbrev nr.1 2009. Lise-Lotte beskrev beboerens
ophold på sygehuset og den ændring der indtraf, da beboeren havde været på Hospice i kort tid.
Beboeren fik lyst til livet, ville gerne have besøg, fik overskud til sin nærmeste familie og deltog i
dagligdagen på hospice med de øvrige beboere. Det var et meget gribende, smukt indlæg fra
Lise-Lotte Andersen. Tak for det.

Årsmødet.
Dagsorden

1 Valg af
a) dirigent
b) referent
c) stemmetællere

2 Formandens beretning

Beslutning
a) Poul Henning Fromsejer blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var
udsendt den 2. januar. Mødet blev erklæret lovligt.
b) Jeanne Jakobsen valgt.

c) Bodil Baltzer, Preben Mouritzen, Signe
Kanstrup

Alf Mulnæs havde inddelt beretningen i 7 punkter, som
beskrev bestyrelsens arbejde i det forløbne år.
1. Hvad har bestyrelsen deltaget i af arrangementer.
2. Inspiration af medlemmer til frivillig deltagelse i
aktiviteter på Hospice Sjælland.
3. Varetagelse af frivillige støtteopgaver på hospice
eller i hjemmet.
4. Varetagelse af kontakt til landsorganisationen
Hospice Forum Danmark.
5. Økonomiske støtteopgaver.
6. Udviklingen i medlemskredsen.
7. Støtteforeningens opgaver i det nye foreningsår
2009-2010.
Alf rettede en tak til
• Hospicechef Lise-Lotte Andersen for
inspiration, information og støtte.
• Til medarbejdere og frivillige på hospice.
• Til støtteforeningens medlemmer, som har

•
•

bakket op.
Til kolleger i bestyrelsen.
Til den selvejende institution Hospice Sjælland
og dens formand Peder Kjærsgaard for godt
samarbejde, med ønsket om, at samarbejdet
må blive videreført til glæde for alle parter, for
beboerne, deres pårørende, medarbejdere,
og mange energiske frivillige.

Årsberetningen blev godkendt med akklamation
Årsberetningen blev uddelt til alle deltagere i
årsmødet og kan læses på vores hjemmeside.

3 Aflæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik regnskab og budget for 2009.
Regn og budget blev uddelt til deltagerne i årsmødet.
Årets resultat er 4.467 kr. og indtægter og udgifter
balancerer med 83.436.02 kr.
Egenkapitalen ved årets slutning er på 52.074,00 kr.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Budget blev vedtaget.
Der blev efter vedtagelsen af det kommende budget
drøftet, om vi eventuelt også kunne formidle
nyhedsbrevet via mail. Dette forslag tages op i den nye
bestyrelse.

4 Fastsættelse af
kontingent for 2010

Kontingentet blev foreslået ændret fra 100,- kr. for enlige
og 150,- kr. for ægtefæller/samboende til 125,- for enlige
og 175,- kr. for ægtefæller/ samboende. Dette blev
vedtaget. Kontingent forhøjelsen gælder fra 2010.

5 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

6 Valg af formand

Lisbeth Molter Zenth var indstillet. Valgt med
akklamation.
Valgt for 2 år:
 Jeanne Jakobsen (genvalgt)
 Karen Margrethe Lund (genvalgt)
 Anker Akselsen (nyvalgt)
 Niels Bonde (nyvalgt)
Suppleant (for 1 år):
 Karen Groth
 Annie Jensen
Alle nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv.

7 Valg af
bestyrelsesmedlemmer

8 Valg af revisor og
revisorsuppleant

Revisor:
 Kirsten Pilgaard (genvalgt)

9 Eventuelt

Mødet slut kl. 21,55

Revisorsuppleant:
 Poul H. Jensen (genvalgt)
a) Lisbeth Molter Zenth takkede for valget,.
b) Klaus Bjerregård og Alf Mulnæs modtog vin som
tak for deres arbejdsindsats igennem årene
c) Dirigenten blev takket for sit arbejde og fik
overrakt et par flasker vin.
d) Vi afsluttede årsmødet med et indlæg fra
gæstetaler Lis M Frederiksen med emnet
”livsværdier/livskvalitet” gennem livet.

Dato og underskrift:
______________
________________________________
dirigent

_______________
___________________________________
formand

.
Den nye bestyrelse samledes herefter til konstituering.
Jeanne Jakobsen

