
22. og 23. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Vangen. 
Mandag den 12. april 2021 kl. 19.00  
 
Generalforsamlingen blev afviklet virtuelt grundet Covid19 restriktioner  
 
Formanden bød velkommen til denne særlige generalforsamling, hvor følgende deltog: Betinna 
Rønnest, Sten Erik Løvgreen, Birte Rasmussen, Bo Nielsen, Carsten Froulund, Elin Bak, Karen Kjær, 
Kirsten Muniz, Frederik Bengaard, Jörg Andreasen, Lene Holm Mortensen, Lis Kristensen, Mikael 
Ingmar Byrial Jensen, Ole Raakjær. På telefon deltog Per og Helle Emborg 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent:  
Bestyrelsen forslog Kirsten Muniz som dirigent, som takkede for valget.  
Kirsten Muniz konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt: via bladet ”Kamillus” (december 2020) og 
på støtteforeningens hjemmeside. 
 
2. Bestyrelsens beretning:  
Beretningen er udsendt skriftligt på forhånd. Formanden bemærkede, at det på mange måder er en 
mærkelig generalforsamling, da den dækker både 2020 og 2021. Det forgangne år har – grundet  Covid19 - 
været meget anderledes, da de frivillige – bortset fra havegruppen – ikke har kunnet komme på hospice.  
En af de store ting, der er sket i årets løb er, at ledelsen på hospice er udskiftet, så Bettina Rønnest nu er 
hospiceleder og Lotte Tuxen er souschef. Formanden glædede sig over, at det trods covid-19 er gået godt 
mht. økonomien. 
Ejerskabet af Hospice Vangen er nu overgået fra Trigon til Svend Andersen-fonden, som i den forbindelse 
har givet en stor donation til Støtteforeningen.   
Der er blevet indkøbt et sæt nye Højskolesangbøger.  
Formanden konstaterede, at vi kan glæde os over, at Kirsten Muniz hver mandag sender en hilsen ud til alle 
med små og store ting fra hospicets hverdag, så man alligevel føler, at man er lidt med.  
Dirigenten takkede for beretningen, som generalforsamlingen godkendte. 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020 
Per Emborg fremlagde de i forvejen udsendte regnskaber for 2019 og 2020, og indskrænkede sig til at 
kommentere på ting, der har ændret sig ift. forventningerne. 
Kontingentet er blevet mindre, end vi havde regnet med. Vi får færre og færre medlemmer for hvert år.  
Vedr. nyanskaffelser er den største post anskaffelsen af nye Højskolesangbøger. Der er ikke længere 
udgifter til husleje. 
Kassereren konstaterede, at regnskabet er meget tilfredsstillende.  
Formanden kommenterede på det store overskud og glædede sig over foreningens gode økonomi. Men 
fremhævede også, at det betyder, at vi pt. er tilbageholdende med at søge f.eks. menighedsråd og andre 
fonde om bidrag. 
Regnskabet for 2019 og 2020 blev godkendt af generalforsamlingen 
 
4. Fremlæggelse af budget 
Per fremlagde budgettet for 2022. I og med vi ikke fundraiser voldsomt i 2020/2021 er indtægter fra fonde 
mm mindre. Udgifterne derimod er nogenlunde de samme som tidligere år. 
Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2022. 



 
5. indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter generalforsamling 2020 (ikke afholdt grundet 
Covid19 restriktioner) 
I 2020 var bestyrelsesmedlem Frederik Bengaard på valg. Frederik Bengaard var villig til genvalg. 
Viggo Uttrup og Karen Kjær fra de frivillige trådte ud af bestyrelsen, hvor Carsten Kjær og Bo Nielsen 
(suppleant) trådte ind (valgt af de frivillige i foråret 2020). 
Frederik Bengaard, Carsten Kjær og Bo Nielsen (suppleant) er således valgt for perioden 2020-2022 
 
Generalforsamling 2021 (afvikles virtuelt) 
På valg som bestyrelsesmedlem var Birte Rasmussen, Helle Emborg og Lis Kristensen (suppleant). 
Alle var villige til genvalg – og blev valgt uden modkandidat. 
Birte Rasmussen, Helle Emborg og Lis Kristensen (suppleant) er således valgt for perioden 2021-2023. 
 
7. Valg af to revisorer og en suppleant 
Følgende var på valg: Bjarne Nielsen, Herluf N. Lund og Bent Korsgaard (suppleant). Alle var villige til 
genvalg og blev valgt uden modkandidater. Bjarne Nielsen, Herluf N Lund og Bent Korsgaard (suppleant) er 
således valgt for perioden 2021-2023 
Formanden takkede for Ruth Holms mangeårige indsats som revisor for støtteforeningen. Ruth er død i 
foråret og støtteforeningen sendte en buket til hendes bisættelse. 
 
8. Eventuelt  
Carsten Froulund spurgte ind til om de frivillige snart kunne komme ind på hospice igen. Betinna svarede, 
at hun håbede på en snarlig genåbning.  

 

Referent Ole Raakjær 


