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Referat 
af årsmødet 2010  

afholdt den 11. februar 2010 kl. 19 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvel 120, 
Roskilde. 

 
 
 

Lisbeth Molter Zenth bød velkommen og foreslog Peder Kjærsgaard som dirigent. 
 
Peder Kjærsgaard blev enstemmigt valgt, og Lisbeth Molter Zenth gav ordet til dirigenten. 
Peder takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtigt.  
Der blev valgt 2 stemmetællere. 
Derefter gav Peder Kjærsgaard ordet til hospicechef Lise-Lotte Andersen. 
Lise-Lotte Andersen fortalte, at det havde været et godt år for Hospice Sjælland. De har haft et 
meget fagligt dygtigt personale. Beboere og pårørende har været glade for ophold på hospice. 
Lise-Lotte orienterede om, at flere hospicer er på vej og nævnte at hun og souschefen Linette skal 
varetage opstart og ledelse af nyt Hospice. 
Lise-Lotte takkede aktivitetsudvalget og de frivillige for arbejdet i 2009.  
Der er lavet smukke rosenkort, som sælges til fordel for Hospice Sjælland. 
Hospice Sjælland har fået ny læge, Jette Ingerslev. 
Lise-Lotte omtalte Hospice Sjællands fødselsdag med indvielse af det nymøblerede Orangeri.  
Hospice Sjælland modtog ved fødselsdagen et teleslyngeanlæg fra støtteforeningen. 
Lise-Lotte afsluttede med at læse digtet ”Invitation” og fortalte, at netop dette digt har været og 
er til inspiration for personalet i deres arbejde. 
 

Årsmødet. 
 
 Dagsorden Beslutning 
1 Valg af 

a) dirigent 
b) referent 
c) stemmetællere 

 
a) Peder Kjærsgaard blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var 
udsendt den 18. januar. Mødet blev erklæret lovligt. 
b) Jeanne Jakobsen.  
c) Anna Diederichsen, Kirsten Albrechtsen. 

2 Formandens beretning Lisbeth Molter Zenth fortalte om bestyrelsens arbejde i 
2009. Lisbeth orienterede om nyhedsbrevene, om 
hjemmesiden, om afholdte møder med bestyrelsen og 
Lise-Lotte og takkede Peder Kjærsgård for hans 
deltagelse i flere bestyrelsesmøder.  
Sundhedsdagen var en god dag som vi også i 2010 vil 
deltage i.  
Frivilligdagen blev også omtalt.  
Tak til Hospice Forum Danmark for årsmødet og 
kursusvirksomhed. 



Støtteforeningen har modtaget 15 000 kr. fra Roskilde 
kommune. 
            Til sidst rettede Lisbeth 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. 

• Til Reginald Hansen for hans support til 
hjemmesiden 

 
Årsberetningen blev godkendt med akklamation 
. 
        

3 Aflæggelse af regnskab Kassereren gennemgik regnskab for 2009. Regnskab blev 
uddelt til deltagerne i årsmødet. Fejlen i brev vedr. 
kontingent blev undskyldt. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

4 Fastsættelse af 
kontingent for 2010 

Kontingentet blev foreslået uændret for 2011. 
Dette blev vedtaget. 
 
 

5 Indkomne forslag  Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 
 

6 Valg af formand Lisbeth Molter Zenth genvalgt  
7 Valg af 

bestyrelsesmedlemmer 
 Valgt for 2 år: 
Ingelise Møller genvalgt 
Thomas Thomasen genvalgt 
Suppleant (for 1 år): 
 Karen Groth 
 Rosa Aagaard Petersen.  

 
   
8 Valg af revisor og 

revisorsuppleant 
Revisor:  
 Kirsten Pilgaard (genvalgt) 

Revisorsuppleant:  
 Poul H. Jensen (genvalgt) 

9 Eventuelt a) Lisbeth Molter Zenth takkede for valget,. 
b) Lise - Lotte modtog blomster som tak for sin støtte 

og arbejdsindsats for støtteforeningen. 



c) Dirigenten blev takket for sit arbejde og fik 
overrakt et par flasker vin. 

d) Vi afsluttede årsmødet med et indlæg fra 
gæstetaler Rita Nielsen, som talte over emnet 
”Glædens dag i sorgens hus”, et meget 
inspirerende indlæg. Rita Nielsen har arbejdet 13 
år på hospice som sygeplejerske, er underviser, 
foredragsholder og forfatter til flere bøger. 

Mødet slut kl. 21,15 
 
Dato og underskrift: 
 
              ______________                                                _______________ 
 
 
________________________________          ___________________________________ 
                       dirigent                                                                   formand 
 
 
. 
 
Den nye bestyrelse samledes herefter til konstituering. 
 
Jeanne Jakobsen 


