
 

Støtteforeningen for Arresødal Hospice 

Referat fra Generalforsamlingen den 18. april 2018 

Formanden Mo Olofsson startede med at byde velkommen. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne blev gennemgået. 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Kim Hendry var opstillet af bestyrelsen som dirigent og blev valgt. 

Joan Østergaard og Ulla B. Madsen blev valgt som stemmetællere. 

Der var i alt 11 stemmeberettigede fremmødt 

2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning var på forhånd udsendt og formanden henviste til besvarelse og evt. spørgsmål. 

Lisbeth Due Madsen påpegede at der i beretningen står, at Støtteforeningen begyndte den 

26. april 2017, det er ikke korrekt, Støtteforeningen blev startet i 2005, det er altså ikke en ny 

Støtteforening. 

Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 

Joan Østergaard gennemgik årets resultat/ regnskab. 

Der blev et overskud for 2017 på 125.244 kr. 

Bemærkning til regnskabet fra et medlem, at hun ikke kunne forstå, at der kun var brugt 630 kr. 

til en arbejdsfrokost, det mente hun var meget lidt vi brugte, for det store arbejde vi gør. 

Der var kommentar om det flotte resultat pga. sidste års "Mig til Dig" stafet. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Forelæggelse af budget med forslag til kontingent (Punkt 6 i indkaldelsen) 

Punktet blev efter ønske fra dirigenten Kim Hendry, flyttet op, grundet sammenhæng med regnskab. 

Joan Østergaard gennemgik budget for 2018. 

Budget blev taget til efterretning. 

Kontingent blev foreslået uændret med: 

200 kr. for enlige, 300 kr. for par og 500 kr. for firmaet. 
Der blev stillet forslag til ændringer, hvorfor skulle enlige betale mere end par og at virksomheder 

godt kunne betale mere. 

Spørgsmålet vil blive taget op i bestyrelsen. 

Kontingentet blev vedtaget som uændret. 

5. Vedtægternes datering 

Seneste ændring er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2010. 

6. Behandling af indkomne forslag Der var ingen. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter På valg er følgende: 
Anette Bang (genopstiller) 



 

Inge Jønson (genopstiller) 

De blev begge enstemmigt genvalgt. 

Suppleant Inge-Lise Oster (genopstiller) 

Suppleant Marius Jensen (genopstiller) 

Endvidere opstillede Kim Hendry, hvilket betød at man måtte anvende skriftlig afstemning. En 

optælling viste, at Kim Hendry fik II stemmer, Inge-Lise Oster 6 stemmer og Marius Jensen 5 

Stemmer, hvilket betød at de to førstnævnte blev valgt ind. 

8. Valg af revisor 

Revisor Rud Christiansen blev genvalgt 

9. Eventuelt: 

Lisbeth Due Madsen fortalte, at Arresødal Slot nu er solgt til OK fonden med overtagelse den I. maj 2018. 

Lisbeth rettede samtidig en tak til Støtteforeningen for godt samarbejde. 

Mo Olofsson takkede også Lisbeth Due Madsen for det gode samarbejde de havde haft det sidste år. Mo 
takkede samtidig Marius Jensen for hans store engagement i de IO år han havde været med omkring 
Støtteforeningen for Arresødal Hospice. 

Anette Bang stillede forslag til næste års generalforsamling, at man forsøgte at få en foredragsholder til 

at komme og indlede generalforsamlingen med noget, der kunne få medlemmerne til at komme. 

Mo fortalte, at vi har fået Alex Nyborg Madsen til at stille op som ambassadør for Støtteforeningen og at 

han ville komme som konferencier til vores "Mig til dig Stafet 2018" den 7. oktober 2018. 

Kim Hendry foreslog, at vi, for at få udbredt vores budskab, skulle forsøge at stable et arrangement op i 

Hillerød. Lisbeth Due Madsen vil gerne komme med sit foredrag, dette arbejdes der 

videre med. 

 

 

 

    Mo Olofsson 

    Formand for 

Støtteforeningen for Arresødal Hospice 

Referent: Ulla Brun Madsen 


