Referat fra 10 års jubilæum, generalforsamling, og årsmøde
Tirsdag den 21 maj 2019 på Hotel Faaborg Fjord.
Dagen startede kl. 09.30 med registrering og morgenkaffe.
Selve generalforsamlingen startede kl. 10.30 med morgensang.
Punkt 1. Valg af dirigent. Hans Dal blev valgt.
Punkt 2. Valg af referent. Kirsten Pedersen blev valgt.
Punkt 3. Formandens fine velkomst og beretning. Læs på hjemmesiden.
Punkt 4. Regnskab. Kassereren berettede, at indtægter fra fonde og kontingenter havde
været kr. 150.900 og udgifterne havde været kr. 184.995. Egenkapitalen er
pr. 31/12 kr. 53.372.

Punkt 5. Forslag. Bestyrelsens forslag, som blev godkendt: Kirsten Pedersen blev æresmedlem,
bl.a. fordi hun, som den eneste, har siddet i bestyrelsen samtlige 10 år og været ”den
røde tråd”.
Punkt 6. Valg. På valg til bestyrelsen var Solveig Kalia, Margit Uhrskov og Kirsten Pedersen. Da der
ikke kom andre forslag, blev alle 3 valgt for 2 år.
Valg som suppleanter. Hans Dal ønskede ikke at fortsætte.
Lena Løbner Hospice Sjælland og Ruth Syshøj Sct. Maria Hospice var foreslået, og da der
ikke kom andre forslag, blev begge valgt for 1 år.
Susanne Tang fortsætter som kasserer.
Peter Clausen fortsætter som statsautoriseret revisor.
Punkt 7. Kunstnere i Hospice. Hans Dal fortalte, at der ikke er sket ændringer i sammensætningen

af kunstnere, det er stadigvæk forskellige former for musik, sang og fortælling, der tilbydes.
I øjeblikket er der 103 kunstnere tilmeldt ordningen. Nogle kunstnere henvender sig selv og vil
gerne være med.
Evt. Tina Gyldmark, der er koordinator på Hospice Sjælland, fortalte levende og ind i mellem
muntert om at være koordinator for de frivillige på et hospice.
Generalforsamlingen blev afsluttet med en fællessang: En yndig og frydefuld sommertid.
Årsmøde og fejring af 10 års jubilæum.
Efter ”frikvarter” og dernæst en dejlig frokost startede Årsmødet kl. 13.30 med fællessang.
Marianne fortalte myten om 2 ufødte børns reflektioner om livet efter fødslen (Den er, på
opfordring, lagt på hjemmesiden)
Derefter blev ordet givet til foredragsholder Bo Nygaard Larsen. Han holdt foredrag med titlen:
” Ensomheden har ingen lukketid”. Med udgangspunkt i sit eget liv, fortalte han om at være
ensom selv i andre meneskers selskab, og om hvordan han helt fra barndommen havde været
ensom. Foredraget slog alvorlige toner an og satte rigtig mange tanker i gang omkring ensomhed.
Ensomhed kan være rigtig mange ting.
Så kom vi til den musikalske underholdning: Det var Emmelie de Forest ( vinder af det
internationale grandprix i 2013 ) sammen med Jakob Schack Glæsner og ind imellem også i samspil
med Hans Dal. Emmelie sang smukt, charmerende og indtagende mange forskellige sange.
Efter denne fine musikalske oplevelse var det tid til kaffen og afskeden med hinanden.
Slut med fejringen af foreningens 10års jubilæum og på gensyn til næste år.
Da vi kom, lå der sammen med eksemplarer af foreningens nye brochure, en fin lille bog:
ORD TIL TRØST OG EFTERTANKE for patienter og pårørende. Det var en gave til alle i anledning af
foreningens jubilæum.
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