Referat fra ordinær generalforsamling 6. maj 2015
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 genopstiller ikke, Birthe Rask genopstiller.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling
ad.1 Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner som dirigent og det blev vedtaget.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
ad. 2 Dirigenten valgte at vente med valg af stemmetællere.
ad. 3 Formanden Rosa Poulsen gav beretning for 2014. (Vedlægges).
Beretningen blev godkendt.
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 2015. Det blev godkendt.
ad. 7 Bestyrelsens forslag om, at kontingent for 2016 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.
Næstformand Inger Lise Casper blev for et år siden genvalgt for en 2-årig
periode, men er pga sygdom i den nærmeste familie udtrådt af bestyrelsen få
uger før generalforsamlingen. Indtil videre er hendes plads ubesat.

ad. 9 Som suppleanter genvalgtes for 1 år Birthe Rask. Som ny suppleant
valgtes Krista Franck.
Ad. 10 Som revisorer genvalgtes Niels Angaard og Hans Kjær.
Ad. 11 Der blev spurgt, om man ikke kunne bruge konservatoriestuderende
til musik på hospice. Der blev svaret, at det ikke var musik man manglede,
men en musikterapeut. Musikterapeutens opgaver forsøger man at løse på
anden måde.
Fra bestyrelsen blev der spurgt om, hvad man synes om at holde møde på
Folkestedet. Der blev svaret, at det var bedre på Hospice Søholm.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede
dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og deltagerne blev takket
for fremmøde og interesse for sagen.
Til sidst takkede formanden Inger Lise Casper for en interesseret og god
indsats som næstformand og Karen Margrethe Gadegaard for flere års godt
arbejde som suppleant.
Et stort velkommen til den nye suppleant Krista Franck.
Referenter:
Emmy Haahr Jensen og Rosa Poulsen

