Referat, 24. ordinære generalforsamling
Støtteforeningen, Hospice Vangen
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.00, mødelokalet på Hospice Vangen
1.Valg af dirigent
Kirsten Muniz blev foreslået og valgt til dirigent.
Kirsten Muniz konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med behørig varsel.
2. Bestyrelsens beretning v. formand Birte Rasmussen
Formanden understregede, at det dejlig igen at kunne afholde en fysisk generalforsamling. Det har
været et meget stille år, hvor de frivillige en stor del af året pga. corona ikke har haft afgang til
hospice, men det er heldigvis nu helt normaliseret. Der har ikke været mange aktiviteter og der ikke
sat nye skibe i søen. Støtteforeningen har haft et lille underskud i 2021, men det vurderes ikke at være
et problem, da foreningen er velpolstret. Der er indkøbt nye hynder til terrassen samt smukke
jernskulpturer til haven. Foreningen er omfattet af indsamlingsloven, som betyder, at der skal
aflægges regnskab for Indsamlingsnævnet. Koordinater for de frivillige Kirsten Muniz stopper i sin
stilling pr. 31 maj 2022, og formanden takkede hende for hendes store indsats. Der er nu ansat en ny
koordinator, som starter i jobbet pr. 16. maj 2022.
Beretningen blev vedtaget.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2021 v. Per Emborg
Per Emborg fremlagde det reviderede regnskab, hvor der har været indtægter på i alt kr. 266.042 og
udgifter på i alt kr. 309.831, hvad der betyder, at årets underskud udgør kr. 43.789. Regnskabet blev
godkendt af generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af justeret budget for 2022
Per Emborg fremlagde budgettet, hvor der budgetteres med et underskud på kr. 53.000. Budgettet
blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Frederik Bengaard og Carsten Kjær blev foreslået og valgt.
Som suppleanter til bestyrelsen blev Lis Kristensen foreslået og valgt.
Bo Nielsen blev foreslået og valgt som suppleant fra de frivillige.
7. Valg af to revisorer og en suppleant
Bjarne Nielsen og Herluf N. Lund blev foreslået og valgt.
Bent Korsgaard blev foreslået som suppleant og valgt.
8. Eventuelt
Birte Rasmussen præsenterede de to nye bestyrelsesmedlemmer sognepræst Christian Roar
Pedersen og hospicesygeplejerske Pia Poulsen.
Referent Ole Raakjær

