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Referat af Generalforsamlingen 2017 

Tirsdag den 28. marts 2017 - Hotel Pejsegården, Brædstrup. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 
Bestyrelsen foreslog Bjarne Thaarup som dirigent. Han blev valgt og kunne efterfølgende 

konstatere, at generalforsamlingen, i henhold til vedtægterne, var blevet lovligt indkaldt.  

Frants Arboe og Poul Erik Holm blev valgt som stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Ole Dahl Kristensen 

2016 har været et interessant år for støtteforeningen. I starten af året blev der i Hedensted 

indsamlet penge til et legerum for de børn og unge, der besøger Gudenå Hospice. I september 

måned blev bestyrelsen for støtteforeningen inviteret til reception i forbindelse med indvielsen 

af legerummet, hvilket har været til stor glæde for mange. Processen omkring vandkunsten, der i 

fremtiden skal pryde haven på Gudenå Hospice, blev ligeledes påbegyndt. I årets løb har 

støtteforeningen været på gadeaktiviteter for at udbrede kendskabet til hospicetanken og Gudenå 

Hospice i særdeleshed. Ambassadørerne har i samme forbindelse arbejdet på at udbygge antallet 

af støttemedlemmer, så støtteforeningen fortsat kan være med til at bidrage med noget ekstra for 

de patienter og pårørende, der er indlagt på Gudenå Hospice.  

Som medlem af Støtteforeningen for Gudenå Hospice, støtter man en god sag. Derudover får 

man tilsendt et medlemsblad 2 gange om året. Der vil også være mulighed for at deltage i nogle 

af de medlemsarrangementer, der bliver afholdt, for eksempel ”Dagligdagen på Gudenå 

Hospice”. Tak til Kirsten Ørom Larsen og Kirsten Dahl Knudsen for samarbejdet.  

 

Kirsten Ørom Larsen 

Gudenå Hospice har nu været i drift i knap 2 år. I løbet af 2016 var der mange ting, der faldt på 

plads, hvilket har givet personalet mere overskud. Der er nu styr på de daglige procedurer, 

hvilket gør, at hverdagen nu fungerer rigtig godt. Fagligheden og det tværfaglige arbejde bliver 

sat på prøve i dagligdagen på Gudenå Hospice – både for patienterne, deres pårørende samt de 

ansatte. Dette er også en af grundene til, at temadagen for de ansatte hver 6. uge får så høj en 

prioritet. I oktober måned blev der afholdt en temadag, hvor både bestyrelsen for Gudenå 

Hospice, pårørende og medarbejdere deltog. Her fandt de i fællesskab frem til 3 værdiord: 

Nærhed, fællesskab og faglighed. Dette havde været en god og lærerig proces for alle. I 

fremtiden vil der ligeledes blive sat ekstra meget fokus på de børn og unge, der kommer som 
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pårørende på Gudenå Hospice. Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om dem, idet deres 

oplevelser påvirker dem resten af livet.  

I 2016 blev der lavet en lille film, der præsenterer Gudenå Hospice - en film der er tiltænkt nye 

og kommende patienter. Der er også godt gang i frivilligheden, der nu rumme ca. 50 frivillige. 

Til slut blev der rettet en tak til støttegruppen for det arbejde, de har ydet i årets løb.  

 

Hans Jørgen Hørning 

Region Midtjylland ønsker at få flere hospicepladser til regionen. Hvis det bliver en realitet, vil 

Gudenå Hospice og Hospice Søholm står i første række til at få tildelt en eller flere pladser. Der 

er dog kun 7 hospicepladser på landsplan til de 5 regioner. I den forbindelse blev Gudenå 

Hospice bedt om at vurdere, om der var behov for flere pladser. Konklusionen blev, at der det 

meste af tiden var fyldt op. Målet er derfor at få udvidet til 12 pladser. Der blev efterfølgende 

nedsat et byggeudvalg, der består af de samme personer, der var i byggeudvalget, da Gudenå 

Hospice var under opbygning. Håbet er, at det i fremtiden vil blive muligt at få lavet nogle 

tilbygninger samt udvidelse af de eksisterende. Dette vil nu være muligt, nu hvor den gamle 

administrationsbygning er blevet revet ned. Til trods for at pladserne på Gudenå Hospice oftest 

er fyldt op, så kunne man ønske, at der blev henvist flere patienter fra yderområderne. Derfor er 

der stadig behov for synlighed i regionen, hvilket der allerede er blevet sat ekstra ressourcer af 

til. 

Hans Jørgen fortalte, at han tidligere på året valgte at tilbringe et helt døgn på Gudenå Hospice 

sammen med de ansatte og de frivillige. Han fortalte, at han fik oplevelsen af, at de frivilliges 

arbejde var med til at berige hverdagen på Gudenå Hospice. Han roste ligeledes de ansatte for 

deres arbejde, da de formår at få hverdagen til at fungere på bedst mulige vis. Hans Jørgen 

slutter af med at takke støtteforeningen for deres engagement – en flot udvikling i 

medlemstallet. Også en stor tak til de frivillige.  

 

Lillian Andersen 

Lillian fortæller, at hun har været mange ting i løbet af sit liv, dog aldrig ambassadør. Dette var 

en af grundene til, at hun meldte sig til at blive ambassadør for Gudenå Hospice. Som 

ambassadør arbejdes der for at udbrede kendskabet til Gudenå Hospice. Velviljen bliver mødt 

mange steder rundt omkring. Der bliver skabt en god dialog med de interesserede på markeder, 

udstillinger og lignende. I den forbindelse bliver der modtaget gode bidrag og støtte generelt. 

Det opleves, at man godt kan støtte op om arbejdet til trods for, at man ikke selv er syg. Har 

man tid og lyst, må man meget gerne melde sig som ambassadør. Lillian slutter af med ordene: 

”Jeg er stolt af at være ambassadør”.  
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3. Årsrapporten  
Kasserer, Eivind Thomsen, gennemgår årsrapporten for 2016. 

Godkendt af LIDEGAARD revision & rådgivning torsdag den 16. marts 2017. 

Der henvises til Årsrapporten 2016 der er tilgængelig på støtteforeningens hjemmeside. 

 

4. Budget for 2017  
Kasserer, Eivind Thomsen, fremlægger budgettet for 2017.  

Det forventes, at der vil være indtægter for i alt 195.000 kr. og udgifter for i alt 47.000 kr. 

Ingen bemærkninger. 

 

5. Kontingent for 2018  
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet det næstfølgende driftår fortsætter uændret.  

Godkendt. 

 

6. Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse  
På valg er Ole Dahl Kristensen, Inge Rosenberg, Eivind Thomsen, Anne Møller og Eva Bouet.  

Der er ingen indkomne forslag til nye kandidater. Da alle ønsker genvalg, fortsætter bestyrelsen 

uændret. 

Godkendt. 

  

8. Suppleanter til bestyrelsen  
Maibritt Hammer Nielsen (genvalg) og Lillian Andersen. 

Godkendt. 

 

9. Valg af revisor  
LIDEGAARD revision & rådgivning ønskes genvalgt. 

Godkendt. 

 

10. Evt.  
Ole takker for fremmøde og fortæller efterfølgende om støtteforeningens arrangement med 

Anders Agger den 2. oktober 2017 på Hotel Pejsegården. Billetterne vil blive sat til salg online. 

Afslutningsvis bliver aftenens musiske indslag præsenteret – En stor tak til Lars Lilholt. 


