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Referat 
af årsmødet 2012  

afholdt den 7. februar 2012 kl. 19 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvel 120, 
Roskilde. Med deltagelse af ca. 30 medlemmer. 

 
 

Lisbeth Molter Zenth bød velkommen og gav ordet til Hospicechef Aino Andersen. 
Aino Andersen fortalte om året på Hospice Sjælland. 
Der er nu ansat 2 læger på hver 20 timer, hvilket betyder, at der er læge hele døgnet alle årets 
dage.  
Der arbejdes fortsat for at få udkørende teams, så man kan give smertelindring til patienter, som 
ikke kan få plads på Hospice, eller som ønsker at dø i eget hjem. Der kan desværre kun gives plads 
på Hospice til 46 % af de, som faktisk opfylder betingelserne for at få plads. Der er derfor også lagt 
billet ind på 4 nye hospicepladser. 
Aino takkede for støtteforeningens og de frivilliges indsats, som er helt uundværlig for Hospice. Det 
er også virkelig godt med Tina Gyldmark som frivilligkoordinator. 
 
Lisbeth foreslog Mikael Sjöberg som årsmødets dirigent.  
 

Årsmødet. 
 
 Dagsorden Beslutning 
1 Valg af 

a) dirigent 
b) referent 
c) stemmetællere 

 
a) Mikael Sjöberg blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var 
udsendt den 13. januar. Mødet blev erklæret lovligt 
indkaldt. 
b) Lisbeth Zenth 
c) Anna Diederiksen, Birthe Axelsen. 

2 Formandens beretning Lisbeth Molter Zenth fortalte om bestyrelsens arbejde i 
2011. Lisbeth orienterede om nyhedsbrevene, om 
hjemmesiden, om afholdte møder med bestyrelsen og 
takkede Aino Andersen og Peder Kjærsgård samt Tina 
Gyldmark for deres deltagelse i flere bestyrelsesmøder.  
Sundhedsdagen regnede stort set væk, men vi deltager 
igen i år. 
Frivilligdagen blev også omtalt.  
Tak til Hospice Forum Danmark for årsmødet og 
kursusvirksomhed. 
Lisbeth benyttede også lejligheden til at rette en fejl i 
indlægget i Nyhedsbrevet: De nye regler om fradrag for 
gaver betyder, at ALLE gaver er fradragsberettigede. 
 
  Til sidst rettede Lisbeth en tak til 



• Hospicechef Aino 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, 

• Til Jytte Christiansen for hendes positive bidrag 
til det forløbne års bestyrelsesarbejde. 

• Til Reginald Hansen for hans ihærdige arbejde 
med hjemmesiden 

 
Årsberetningen blev godkendt med akklamation 
. 
        

3 Aflæggelse af regnskab Kassereren gennemgik regnskab for 2011. Regnskab blev 
uddelt til deltagerne.  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

4 Fastsættelse af 
kontingent for 2012 

Kontingentet blev foreslået uændret for 2013. 
Dette blev vedtaget. 
 

5 Indkomne forslag  Ingen indkomne forslag 
 

6 Valg af formand Lisbeth Molter Zenth genvalgt  
7 Valg af 

bestyrelsesmedlemmer 
 Valgt for 2 år: 
Karen Margrethe Lund (genvalgt) 
Ingelise Møller (genvalgt) 
John Stege. 
Suppleant (for 1 år): 
 Karen Groth (genvalgt) 
 Rosa Aagaard Petersen (genvalgt) 

 
8 Valg af revisor og 

revisorsuppleant 
Revisor:  
 Kirsten Pilgaard (genvalgt) 
 Poul Jensen (genvalgt) 

       
 

9 Eventuelt a) Lisbeth Molter Zenth takkede for valget. 
b) Jytte Christiansen modtog vin som tak for arbejdet 

i bestyrelsen. 
c) Reginald Hansen modtog vin som tak for arbejdet 

som webmaster. 
d) Dirigenten blev takket for sit arbejde og fik 

overrakt vingave. 
e) Vi afsluttede årsmøde med fantastisk 

underholdning ved Jytte Abildstrøm, som fortalte 



om satire, ironi og humor – hvor humoren er det, 
der er positivt, vist ved bl.a. lille stykke dukketeater 
med en trist fugl, som lærte at flyve på ryggen. 
Der blev læst H.C. Andersen, fortalt små historier 
og digte – i en vidunderlig blanding af alvor og 
humor. Jytte Abildstrøm sluttede af med at spille 
på sav.   
Det var et møde, som kun kan gøre tilhørerne 
glade og positive. 

 
 
 
 
12. februar 2012    12. februar 2012 
 
 
 
Lisbeth Molter Zenth    Mikael Sjöberg 
Formand     dirigent 


