Referat fra ordinær generalforsamling 22. maj 2013
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 2014
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Karen Margrethe Sørensen, Elisabeth Buhrkal og Rosa Poulsen er på
valg. Alle 3 modtager genvalg
9. Valg af 2 suppleanter,
Karen Margrethe Gadegaard og Lars Nielsen modtager genvalg.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Formanden bød velkommen og gik derefter til dagsordenens punkt 1
Ad.1 Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner som dirigent. Det blev vedtaget.
Han konstaterede, 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.
Der blev spurgt, hvorfor kun de 11 pladser blev brugt, når der samtidig var så
høj belægningsprocent. Det er fordi politikerne har valgt at oprette et hospice
i Brædstrup til 9 pladser i stedet for at tildele Hospice Søholm de 4 pladser.
På trods af den høje belægningsprocent er det fortsat vigtigt at lave PR for
hospice, bl.a. fordi mange ikke er klar over, at de ikke selv skal betale for
opholdet, da hospiceophold er en del af vores sygehus/sundhedssystem.
Ad 4 Kasserer Karen Margrethe Sørensen gennemgik årsregnskabet. Det
blev enstemmigt vedtaget. (Vedlægges)
Ad. 5 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Ad. 6 Kassereren fremlagde budget for 2013.
Der var opbakning til, at Nyhedsbrevet udsendes som e-post til dem, der
ønsker der, så der kan spares på udgifterne.

Ad. 7 Bestyrelsens forslag om, at kontingent for 2014 forbliver uændret, blev
vedtaget.
Kontingentets størrelse forbliver: For enlige 100 kr., for par 175 kr., for
institutioner m.fl. 500 kr.
Ad 8 Karen Margrethe Sørensen, Elisabeth Buhrkal og Rosa Poulsen blev
alle genvalgt for 2 år.
Ad. 9 Som suppleanter genvalgtes for 1 år Karen Margrethe Gadegaard, Ry
og Lars Nielsen, Ulstrup.
Ad. 10 Som revisorer genvalgtes Niels Angaard og Hans Kjær.
Ad. 11 Der var ingen punkter under evt.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Derefter takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse
af generalforsamlingen, og deltagerne blev takket for fremmødet.
Referenter:
Elisabeth Buhrkal og Rosa Poulsen

