
 
 

Referat af Generalforsamlingen 2018 

Mandag den 19. marts 2018 - 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. 

Ligeledes blev der valgt to stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Ole Dahl Kristensen 

Formand, Ole Dahl Kristensen, giver udtryk for, at han ønsker at give sine medlemmer et bredt 

indblik i, hvad der forgår i Støtteforenigen for Gudenå Hospice. Noget af det der vægtes højt i 

det daglige arbejde, er det nyhedsbrev, der bliver sendt ud 2 gange årligt til Støtteforeningens 

medlemmer. 7. årgang er netop udkommet. Ligeledes bliver der afholdt et arrangement for 

Støtteforeningens medlemmer, hvor der vil være mulighed for at få et indblik i hverdagen på 

Gudenå Hospice samt en rundvisning af huset. Arrangementet er godt besøgt. En stor tak til 

Kirsten Ørum Larsen og Kirsten Dahl Knudsen for at være behjælpelige med dette.  

Ved generalforsamlingen sidste år blev der snakket om, at der var mulighed for, at Gudenå 

Hospice kunne udvide med flere pladser. Efter få måneder blev det en realitet – Gudenå Hospice 

fik tildelt yderligere 2 pladser.  

Ambassadørerne, der er en del af Støtteforeningen, tager ud til forskellige arrangementer 

rundt omkring i optageområdet, f.eks. til Musik i gaden i Brædstrup og Uldum Musikfestival. 

Arrangementer som disse giver nogle gode snakke, med dem der kommer forbi standen, hvilket 

også er med til at udbrede kendskabet til Gudenå Hospice. Ligeledes giver det altid nogle flere 

medlemmer til Støtteforenignen. En stor tak til ambassadørerne. Skulle man have lyst til at blive 

en del af denne arbejdsgruppe, er man mere end velkommen. 

Billetterne til foredraget med Ander Agger blev solgt meget hurtig. Desværre gik det således, 

at Anders Agger aflyste i sidste øjeblik. Ole fortæller, at han får stablet et andet arrangement på 

benene i løbet af ganske kort tid. Det lykkes at få Rasmus Tantholdt til at komme i stedet for. 

Der var naturligvis mulighed for at få refunderet billetten, såfremt man ikke ønskede at høre  



 
 

foredraget med Rasmus Tantholdt. Det er blandt andet arrangementer som dette, der er med til 

at skabe midler til Gudenå Hospice.  

Til slut gør Ole tilhørende opmærksom på, at der er en fejl i dagsordenen, Eivind genopstiller 

ikke i år, da han var på valg sidste år. Eva Bouet har valgt at takke af. Ole sende hende en stor 

tak for hendes arbejde igennem årene. Maibritt Hammer Nielsen træder i stedet for.  

 

Kirsten Ørom Larsen 

Kirsten indleder årsberetningen med at takke for den økonomiske støtte, som Støtteforeningen 

har ydet til Gudenå Hospice det forgangne år. Ligeledes takker hun for opbakningen generelt, da 

det er med til at give et godt fundament. Det er noget, der betyder utrolig meget for både 

patienter, pårørende, ansatte og frivillige. Kirsten anerkender også de frivillige på Gudenå 

Hospice, da de med deres tilstedeværelse er med til at skabe hjertevarme. Også 

musikterapeuten, der er god til at slå en stemning an. Det er alt sammen vigtigt for husets 

patienter samt deres pårørende, der står i en svær situation.  

At arbejde på et hospice kræver utrolig meget af de ansatte, hvorfor de både modtager kurser, 

uddannelse og supervision, for at klæde dem bedste muligt på til opgaven. De udfører et 

fantastisk arbejde. ”At komme til Gudenå Hospice, er som at komme hjem til mor. Man bliver 

passet på og får omsorg.” 

Fælles undervisning på Gudenå Hospice er givende. I årets løb har der blandt andet været 

fokus på børn og unges trivsel, når en af deres forældre er indlagt på hospice. Der har været 

afholdt en temadag med Jes Dige, hvor temaet var børn og unges reaktioner på sorg. Derudover 

er Gudenå Hospice en del af et lærings- og kvalitetsteam, et nationalt netværk, der arbejder med 

forbedringer indenfor et konkret område. I samarbejde med andre hospicer skal de arbejde 

henimod, at nogle procedurer bliver gjort ens, dog med små nuancer. Projektet afsluttes i år.  

De to ekstra pladser på Gudenå Hospice vil være med til at skabe dynamik i huset. Der er 

blevet brugt mange ressourcer de sidste par uger for at komme godt fra start, men nu kan de 

puste ud. 2018 skal derfor bruges til at komme ud over rampen, hvilket de er godt i gang med. 

Til efteråret vil personalet få tilbudt en uddannelse i akupunktur.  

 

Hans Jørgen Hørning 

Hans Jørgen giver udtryk for, at det er dejligt at være en del af bestyrelsens beretning. Han 

takker for samarbejdet og fortæller, at bestyrelsen for Støtteforeningen gør et uvurderligt 

arbejde med at vedligeholde og servicere en stor medlemsskare. Støtteforeningen er med til at 

skaffe midler til en bedre hverdag for alle på Gudenå Hospice, udbrede kendskabet – også i  

 



 
 

form af medlemsbladet. Ligeledes er de synlig i medierne. Hans Jørgen ser samarbejdet som 

værende uvurderligt og ser frem til det videre samarbejde. 

Hans Jørgen fortæller videre, at Støtteforeningen er med til at udpege fire medlemmer af den 

selvegne institution, når bestyrelsen skal konstituere sig selv. Der afholdes konstituerende møde 

den 3. april 2018, hvor der vil være mange genvalgte.  

Bestyrelsen arbejder med mission, vision og værdigrundlag. Det er vigtigt, at der er et fælles 

værdigrundlag. Derfor bliver der i bestyrelsen brugt meget tid på at præcisere netop dette.  

Gudenå Hospice fik tildelt 2 pladser ud af 6 i alt. Udvidelsen er gået stærkt, siden hospice 

åbnede dørene for 3 år siden. Hans Jørgen udtrykke en stor glæde for pladserne, der skulle stå 

klar til nytår. Og det lykkedes ved hjælp af rådgivere, lokale håndværkere mm. Gudenå Hospcie 

har 12 pladser til rådighed, men har dog kun tilladelse til at bruge de 11. Bestyrelsen håber på at 

få udvidet til 15 pladser engang i fremtiden. Da det er vigtigt med en sammenhæng rent 

arkitektonisk set, er planlægningen allerede på plads. Det udendørs depotrum står klar til brug. 

Det er vigtigt for bestyrelsen at tænke fremtid, visioner og drømme.  

Hans Jørgen slutter af med at takke personalet, bestyrelsen, frivillige samt ledelsen. Han ser 

frem til samarbejdet i de kommende år. 

 

3. Årsrapporten  

Kasserer, Eivind Thomsen, gennemgår årsrapporten for 2017. 

Godkendt af LIDEGAARD revision & rådgivning torsdag den 8. marts 2018. 

Der henvises til Årsrapporten 2017 der er tilgængelig på støtteforeningens hjemmeside. 

 

4. Budget for 2018 

Kasserer, Eivind Thomsen, fremlægger budgettet for 2018.  

Det forventes, at der vil være indtægter for i alt 166.500 kr. og udgifter for i alt 189.000 kr. 

Ingen bemærkninger. 

 

5. Kontingent for 2019 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet det næstfølgende driftsår fortsætter uændret.  

Godkendt. 

 

6. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag. 



 
 

 

7. Valg af bestyrelse  

På valg er Merete Madsen, Ruth Sandkvist, Grethe Jepsen og Mette Berg Christiansen.   

Der er ingen indkomne forslag til nye kandidater. Alle ønsker genvalg. Støtteforeningens 

tidligere suppleant, Maibritt Hammer Nielsen, overtager Eva Bouets plads i bestyrelsen. 

Godkendt. 

 

8. Suppleanter til bestyrelsen  

Lillian Andersen (genvalg) og Hanne Madsen. 

Godkendt. 

 

9. Valg af revisor  

LIDEGAARD revision & rådgivning ønskes genvalgt. 

Godkendt. 

 

10. Evt.  

Ole takker for fremmøde. Afslutningsvis bliver aftenens musiske indslag præsenteret – En stor 

tak til Kim Sjøgren. 


