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  Referat fra generalforsamling for Støtteforeningen  

for Gudenå Hospice d. 19. marts 2019. 
 

1. Valg af stemmetællere og dirigent: 
Bestyrelsesformand Ole Dahl Kristensen foreslog Erik Rask Pedersen og Niels 

Rasmussen, som stemmetællere ved evt. valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 

Forslaget blev modtaget og godkendt. 

Bestyrelsesformanden foreslog Bjarne Thaarup som dirigent. Forslaget blev modtaget 

og godkendt.  

Efterfølgende konstaterede Bjarne Thaarup at generalforsamlingen var indkaldt 

rettidigt og efter vedtægterne.  

 

2. Bestyrelsens beretning: 
Bestyrelsens beretning blev afgivet af:  

• Bestyrelsesformand Ole Dahl Kristensen for Støtteforeningen for Gudenå 

Hospice. 

• Souschef Kirsten Dahl Knudsen, Gudenå Hospice 

• Bestyrelsesformand for den selvejende institution Gudenå Hospice Hans 

Jørgen Hørning. 
 

3. Årsrapport for det afsluttede driftsår forelægges til godkendelse. 

Årsrapporten for 2018 blev fremlagt af kasser Eivind Thomsen.  

Årsrapporten blev godkendt. 

 

 

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 

Budget blev fremlagt af kasser Eivind Thomsen. 

 

Spørgsmål fra salen: 

Hvad bliver pengene, som de frivillige modtager fra støtteforeningen, brugt til?  

Souschef Kirsten Dahl Knudsen svarede, at pengene blandt andet bliver brugt til 

arrangementer, der klæder de frivillige på til at være på hospice. Ligeledes går de til 

kørselsgodtgørelse. 
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5. Kontingent for næstfølgende driftsår forelægges til godkendelse. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for næstfølgende driftsår.  

Forslaget blev godkendt.  

 

6. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

 

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Anne M. Kristensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

Inge Rosenberg, Majbrit Hammer Nielsen, Eivind Thomsen og Ole Dahl Kristensen 

ønskede genvalg. 

Nuværende suppleant Hanne Madsen ønskede at stille op som nyt 

bestyrelsesmedlem. 

Der var ikke andre i salen, der ønskede at stille op. 

Inge Rosenberg, Majbrit Hammer Nielsen, Eivind Thomsen, Ole Dahl Kristensen og 

Hanne Madsen blev valgt til bestyrelsen. 

 

 

8. Valg af 2 suppleanter. 
Lillian Andersen ønskede genvalg. 

Ellen Hansen fra Ejstrupholm ønskede at stille op som suppleant. 

Der var ikke andre i salen, der ønskede at stille op som suppleant. 

Lillian Andersen og Ellen Hansen blev valgt. 

 

9. Valg af revisor. 

Lidegaard revision og rådgivning ønskede genvalg.  

Forslaget blev godkendt.   
 

 

10.  Eventuelt 
Der var ingen i salen, der fremkom med punkter til eventuelt. 
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