
 
 Referat fra ordinær generalforsamling 10. maj 2011 
 

Dagsorden til generalforsamlingen: 
1.   Valg af dirigent 
2.   Valg af stemmetællere 
3.   Formandens beretning til godkendelse 
4.   Regnskabsaflæggelse til godkendelse 
5.   Behandling af indkomne forslag 
6.   Budget 
7.   Fastsættelse af kontingent for 2012 
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
      Rosa Poulsen, Karen Margrethe Sørensen og Grethe Gylling er på 
      valg. Rosa Poulsen og Karen Margrethe Sørensen accepterer  
      genvalg. Ellen Berg har på grund af dårligt syn valgt at træde ud 
      af bestyrelsen. Der skal derfor vælges 1 medlem for 1 år.  
9.   Valg af 2 suppleanter,  
      Annie Kjær og Elisabeth Buhrkal er på valg. 
      Begge accepterer genvalg. 
10. Valg af revisor 
11. Eventuelt 
 
Ad.1 På bestyrelsens forslag modtog Aksel Wehner som ventet valg som 
dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

Ad. 2 Dirigenten valgte at vente med valg af stemmetællere til det evt. blev 
aktuelt. 
Ad. 3 Formanden Rosa Poulsen gav årsberetning for Støtteforeningens virke. 
(Vedlægges). Beretningen blev godkendt. 
 

Ad 4 Kasserer Karen Margrethe Sørensen gennemgik årsregnskabet. Det 
blev enstemmigt vedtaget. 
 

Ad. 5 Sammen med indkaldelse til generalforsamling var udsendt forslag til 
ændringer/tilføjelser til vedtægternes § 4, § 5, § 8 og § 10. 
Årsagen til forslag af de fleste ændringer er, at Støtteforeningen som medlem 
af Hospice Forum Danmark er godkendt af SKAT til at modtage gaver, der 
for giveren er omfattet af skattefradrag.  
Godkendelsen er dog betinget af, at vedtægterne ændres, så det bl.a. præcise-
res, at Støtteforeningens medlemmer indirekte er medlemmer af Hospice 
Forum Danmark, men også at midlerne i Støtteforeningen ved evt. opløsning 
bliver i Danmark. 



Dirigenten præsenterede forslagene til vedtægtsændringer. Ændringerne, som 
ville give SKATs godkendelse af Støtteforeningen som gavemodtager, gav 
ikke anledning til diskussion, dem var alle enige i.  
Derimod gav ændringen af § 5 anledning til diskussion. Forslaget om at 
ændre repræsentationen for institutioner m.fl. på 5 med hver én stemme til 
kun at have 1 repræsentant med én stemme kunne to af deltagerne ikke 
stemme for. 
Dirigenten konstaterede, at der jf. vedtægterne § 9 stk.2 skulle være mindst ½ 
af medlemmerne til stede ved ordinær generalforsamling for at vedtage 
ændringer i vedtægterne, og så mange deltog ikke i mødet. 
 
Da denne situation var forudset af bestyrelsen, var der allerede fundet dato til 
ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes tirsdag den 7. juni klokken 
16.30 på Hospice Søholm. 
 

Ad. 6 Kassereren fremlagde budget for 2011. 
 

Ad. 7 Bestyrelsens forslag om, at kontingent for 2012 forbliver uændret, blev 
vedtaget.  
Det betyder: For enlige 100 kr., for par 175 kr., for institutioner m.fl. 500 kr.  
 

Ad 8 Rosa Poulsen og Karen Margrethe Sørensen blev genvalgt for 2 år, 
desuden blev Elisabeth Burhkal valgt for 2 år. På Ellen Bergs plads valgtes 
Inger Børsen for 1 år. 
 

Ad. 9 Som suppleanter for et år valgtes Annie Kjær og Grethe Gylling. 
 

Ad. 10 Som revisorer genvalgtes Niels Angaard og Hans Kjær 
 

Ad. 11 Der blev udtrykt ønske om, at der var teleslynge i lokalet, så 
hørehæmmede kunne følge med i det, der blev sagt. 
I relation til årsberetningen om, at der i fremtiden vil blive lavet et fælles 
Nyhedsbrev for Hospice Søholm og Støtteforeningen, blev der givet udtryk 
for, at vores Nyhedsbrev var udmærket og gav de informationer, der var brug 
for. 
 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.  
Derefter takkede formanden dirigenten for at lede generalforsamlingen 
og deltagerne for fremmødet. 

 
 
 

Referenter:  
Elisabeth Burhkal og Rosa Poulsen 


