
 
 
Referat fra generalforsamling i støtteforeningen for Hospice Søholm afholdt d. 4. Maj 
2022. 
 
Dagsorden: 

1.Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning til godkendelse 
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag -  
 Frist for forslag er den 15. april 2022  
6. Budget 
7. Fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Da vi ikke afholdt valg sidste år er alle medlemmer af bestyrelsen på valg. 

Elisabeth Buhrkal, Emmy Haahr Jensen og Karen Margrethe G. Sørensen er 
på valg for 1 år  

 Krista Franck og Birthe Rask er på valg for 2 år  
9. Valg af 2 suppleanter 
 Elsebeth Norlen og Hannah Breinholt er på valg for 1 år. 
10. Valg af revisor 
 Niels Angaard og Hans Kjær, der begge er villige til genvalg. 
11. Eventuelt. 

  
Ad 1. Valg af dirigent 
Aksel Wehner valgt og erklærede generalforsamlingen for lovlig. 
 
Ad 2. Valg af stemmetællere. 
Aksel Wehner foreslog at vi venter med valg, fordi der ikke på tidligere general- 
forsamlinger har været behov for det. 
 
Ad 3. Formandens beretning til godkendelse. 
Formanden startede med en orientering om et samarbejde, der har givet en paraply med 
tre logoer. Kræfter til kræft, Hospice Søholm og Støtteforeningen. Paraplyen skal stå i til 
brug for pårørende og andre ved udgangen ved Hospice Søholm. 
Dernæst fulgte beretningen. 
Kære medlemmer, kære gæster, kære bestyrelse. 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne aflægge beretning for året 2021. Vi har ikke haft en 
normal generalforsamling pga I ved, hvad! Sidste år aflagde vi derfor en skriftlig beretning 
og regnskab via vores nyhedsbrev. Det var vores forsøg på at leve op til intentionerne i 
vores vedtægter – at fremlægge regnskab og beretning, så vores medlemmer kan forholde 
sig til os. Den manglende generalforsamling sidste år er også grunden til, at vi alle er på 
valg i år.   
Ofte tænker jeg på, hvad vores vigtigste opgave er – hvorfor vi er til stede som en 
Støtteforening for Hospice Søholm.  



Det overordnede mål med Støtteforeningen er at sikre bedre vilkår for uhelbredeligt syge og 
døende mennesker samt deres pårørende. 
Vores opgave er at skaffe midler, der er til gavn for Hospice Søholm. Hvordan finder man 
ud af, hvad der er til gavn for Hospice? Det gør vi via et udstrakt samarbejde med frivillige 
og ansatte på Hospice Søholm. Vi spørger om donationsønsker og ud fra vores økonomiske 
muligheder tilgodeser vi dem. 
Vores kasserer Karen Margrethe vil gøre nærmere rede for, hvad der er doneret til igennem 
det sidste år og hvor pengene kommer fra. Jeg kan allerede nu fortælle, at sidste år var et 
godt år. Hospice Søholm fandt selv ting fra gemmerne, som vi kunne sælge. 
Samtidigt søger vi at skabe opmærksomhed om hospice og de muligheder, der er på et 
hospice. Til vores store glæde har Dorit Simonsen, som er hospicechef på Hospice 
Djursland sagt ja til efter vores generalforsamling at fortælle om Strandbakkehuset, der er 
et familie-og børnehospice på Djursland. 
Det er desværre ikke alle, der har mulighed for at få et ophold på hospice, så en af vores 
mærkesager er at gøre opmærksom på behovet for undervisning og vejledning indenfor 
palliation. Vi arbejder på at øge det generelle kendskab til hospice – som ikke for alle er det 
sidste hjem. 
Til trods for nedlukning lykkedes det sidste år at afholde 5 loppemarkeder. Vi udsendte 10 
nyhedsbreve. Vi havde kun et bestyrelsesmøde – vores kommunikation var gennem mail 
og telefoniske kontakter.  
Bestyrelsen er så veldefineret og fortrolig med hver deres interesser, så vi har kunnet klare 
os med den noget sparsomme kontakt. MEN heldigvis kan vi nu mødes igen og sammen 
sætte fokus på vores fælles opgaver og inspirere hinanden. 
Jeg vil gerne fremhæve samarbejdet med de forskellige grupper på Hospice, der via deres 
indlæg kvalificerer vores nyhedsbreve. Nyhedsbrevene kommer derved til at være en 
fortælling om livet på hospice, hvad enten man er en del af rengøringsteamet, præst eller 
psykolog eller i køkkenet. Tak til jer alle for jeres indlæg. 
I det hele taget er det et beundringsværdigt samarbejde, vi har med Hospice Søholm. Vi har 
to møder årligt med hospiceledelsen og den frivillige koordinator, hvor vi gensidigt orienterer 
og inspirerer hinanden. For os er det vigtigt at støtte de frivillige på hospice i deres aktiviteter 
for at skabe et frirum og hjemligt miljø for patienter og pårørende. Ud over at skaffe penge 
og bruge dem igen, har der været andre arrangementer. 
Vi har haft to Syng Sammen eftermiddage herude på Hospice, hvor pianist Nils Johansen 
har ledt os igennem med gode valg fra højskolesangbogen i første del af arrangementet, 
efter en pause med lidt frugt og drikke, har vi så selv kunnet vælge nogle sange. Jeg bliver 
så glad, når andre frivillige kommer og synger med og når sygeplejerskerne fortæller os, 
hvilken betydning vores sang har haft for en patient. Tak for at støtte og give tilbagemelding. 
Året 2021 sluttede atter med et dejligt Luciaoptog. Traditionen er, at Aarhus Friskole afholder 
en forårskoncert og går Lucia på Hospice Søholm. Begge dele giver mening for deltagerne 
og os andre, vi kan glædes over de skønne stemmer og glade ansigter, der bringer 
følelserne på kant. 
Tak til jer alle for at bakke op om Støtteforeningens arbejde og en særlig tak til bestyrelsen 
for deres aldrig svigtende interesse og arbejdsindsats, hvad enten, det drejer sig om at 
skrive ansøgninger, lave blomsterarrangementer, samle lopper ind og være med til at sælge 
dem igen eller strikke og bistå med de mange praktiske opgaver, der er ved de forskellige 
arrangementer, vi afholder. 
Med disse ord indstiller jeg bestyrelsens beretning til forsamlingens godkendelse. 
 



Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 4 Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 
Kasserer Karen Margrethe Sørensen gennemgik årsregnskabet, og gav eksempler på 
hvad de forskellige poster dækker. 
Der var et spørgsmål vedr. penge til porto, hvem sender vi breve til? Svaret er, at der er en 
del af foreningens medlemmer, der ikke er på mail, og alle medlemmer skal tilgodeses 
med bl.a. nyhedsbrev. Nye medlemmer bliver spurgt om en mailadresse. 
Regnskabet blev godkendt 
 
Ad 5. Behandling af indkomne forslag. 
Der er ikke kommet forslag. 
 
Ad 6. Budget. 
Kasserer Karen Margrethe Sørensen gennemgik budgetforslaget, med bemærkning om at 
det kan være svært at ramme helt nøjagtig. 
Der var ingen bemærkninger. 
 
Ad 7. Fastlæggelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Godkendt. 
 
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Valgt for et år, Elisabeth Buhrkal, Emmy Haahr Jensen, Karen Margrethe Sørensen. 
Valgt for to år Krista Franck, Birthe Rask. 
Valgt for et år - to suppleanter, Hannah Breinholt, Elsebeth Norlen. 
De enkelte medlemmer bestyrelsen har følgende opgaver: 
    Krista Franck - formand, kommunikation ifm. nyhedsbreve, besvarelser af diverse  
    henvendelser. 
    Elisabeth Buhrkal - næstformand, blomster til patientstuer og krukker ude 
    Birthe Rask - blomster til patientstuer og krukker ude. 
    Emmy Haahr Jensen - ansøgninger om penge ved diverse fonde og foreninger og  
    Århus kommune. 
    Karen Margrethe Sørensen - kasserer. 
    Hannah Breinholt - “ praktikker” ifm. forskellige arrangementer og møder. Strikker  
    til salg i reolen på Hospice, karklude, pulsvarmer og sokker. 
    Elsebeth Norlen - blomster til patientstuer og krukker ude. 
Alle i bestyrelsen deltager i sortering af lopper og salg på loppemarkeder. 
Alle modtog genvalg. 
 
Ad 9. Valg af revisor. 
Niels Angaard og Hans Kjær. 
Modtog genvalg. 
 
Ad 10. Eventuelt. 
Ingen punkter. 
     


