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Brande den 14. april 2014

Velkommen til

Generalforsamling og Årsmøde 2014
Hospice Forum Danmark indbyder herved til årsmøde med generalforsamling, som finder sted:
Tid:
Sted:

Lørdag den 24. maj kl. 09.00 – 16.30
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S, Mødesal F

Program for generalforsamlingen
09.00 – 09.30 Ankomst, registrering, kaffe/te med brød
09.30 – 11.45 Ordinær generalforsamling, se vedlagte dagsorden, bilag 1.
(adgang for medlemsrepræsentanter, personlige medlemmer og passive medlemmer)
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, sendes til sekretariatet pr. post eller email, således at de er sekretæren i hænde senest lørdag den 26. april.
Program for årsmødet – Alle er velkomne!
11.45
Ankomst og registrering for årsmødedeltagere, som ikke har deltaget i
generalforsamlingen
12.00
Frokost
12.30

Markedspladsen åbner. Støtteforeninger og hospicer vil have
præsentationsmaterialer på deres stande. Frivilligkoordinatorer vil informere om
den frivillige indsats på hospice og i private hjem. Kunstnere vil fremvise deres
produkter. Informationen fortsætter i eftermiddagens kaffepause.

:
13.00 – 16.30 Årsmøde. Tema: ”Kunsten og æstetikken på hospice”
13.10 – 14.00 Filminstruktøren Estephan Wagner fortæller om og viser klip fra sin film
”En god død”
14.00 – 14.30 Overlæge Hans Henriksen taler om: ”Kunsten som en fysisk genstand” og viser
eksempler fra kunstens verden.
ca. 14.30

Kaffepause

15.00 – 15.15 Lena Løbner, sanger og musiker
15.15 – 16.15 Billedkunstner Karsten Auerbach: ”Billedkunstens betydning i palliativ pleje og
behandling”
16.15
Afslutning ved landsformanden
Hospice Forum Danmark: www.hospiceforum.dk
Formand: Tove Videbæk: e-mail: formand@hospice.dk, tlf. 23 41 31 79
Sekretariat: Karen Andersen, Teglværksvej 15, 7100 Vejle - e-mail: sek@hospice.dk, tlf. 21 47 55 44
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Tilmelding og deltagerbetaling
Medlemskredsen (hospice-støtteforeninger, hospicebestyrelser, personlige medlemmer og
passive medlemmer) bedes foretage bindende tilmelding til generalforsamling og årsmøde.
I forbindelse med tilmeldingen til generalforsamlingen kan der gives forslag til valg af
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. dagsordenen for generalforsamling, pkt. 6, 7 og 8.
Til årsmødet kan øvrige interesserede tilmelde sig.
Tilmelding sker pr. e-mail, telefon eller alm. post og skal være sekretariatet i hænde senest
lørdag den 03. maj 2014
Prisen for deltagelse er også i år 350 kr. enten man deltager hele dagen eller kun om
eftermiddagen. Betaling sker efter modtagelse af faktura fra kassereren.
Afstemningsregler ved generalforsamlingen
Ifølge gældende vedtægter (se vedlagte bilag 5) har alle medlemmer af Hospice Forum
Danmark møde- og taleret ved generalforsamlingen.
Støtteforeninger og hospicebestyrelser har hver det antal stemmer som fremgår af bilag 2 og 3
(opgjort efter medlemstal pr. 1. januar 2014). Der kan stemmes ved fuldmagt, se bilag 4, som
skal underskrives af formand eller fungerende formand og afleveres ved ankomsten til
generalforsamlingen. Personlige medlemmer og passiv-medlemmer har ikke stemmeret.
I Hospice Forum Danmarks bestyrelse glæder vi os til at mødes med jer alle.

Med venlig hilsen

Tove Videbæk
Landsformand

Bilag 1: Dagsorden for Generalforsamling 2014
Bilag 2: Stemmetal for hospicestøtteforeninger
Bilag 3: Stemmetal for hospicer
Bilag 4: Skema til fuldmagter
Bilag 5: Vedtægter
Bilag 6: Markedspladsen
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