Hospice Forum Danmark

Ghita Nørby

Landsorganisation for hospicer
og hospice-støtteforeninger i Danmark

Kgl. skuespiller - Protektor for
Hospice Forum Danmark

Esbjerg den 22. marts 2015

Velkommen til
Generalforsamling og Årsmøde 2015
Hospice Forum Danmark indbyder herved til årsmøde med generalforsamling, som finder sted:
Tid:
Sted:

Lørdag den 25. april kl. 09.00 – 16.30
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

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. 5.2, sendes til sekretariatet pr. e-mail,
således at de er sekretæren i hænde senest lørdag den 4. april.

Program for årsmødet – Alle er velkomne!
11.45
12.00

Ankomst og registrering for årsmødedeltagere, som ikke har deltaget i
generalforsamlingen
Frokost

13.00 – 16.30

Årsmøde

13.15 – 14.15

Skuespiller Vigga Bro fortæller om: ”At have respekt for hele livet”
”Der er ikke megen respekt for døende mennesker i samfundet i dag. Ja vi ved
respekten ofte begynder at dale drastisk længe inden. Men den manglende
respekt for mennesket i den sidste ende er så svær at håndtere - både for de
døende og deres nærmeste. Derfor har det også været en utrolig oplevelse at
komme rundt til mange forskellige hospicer og opleve, at allerede idet man
sætter foden inden for døren, går man ind i en helt anden verden. En verden
fuld af varme, respekt og medfølelse. Men det er kun et fåtal forundt at kunne
ende deres dage sådan et sted.
Mine oplevelser uden for med døende kære har været ligefrem groteske.
Vi kræver, at et døende menneske skal respektere livet så meget, at det ikke
selv må vælge, hvornår det vil dø. Men hvis omgivelserne ikke respekterer det
døende menneske, må mennesket så ikke have lov til at vise respekt for sig
selv? Men det er kun et af mange spørgsmål om døden, som vi ikke stiller og
som det er svært at tale om, fordi døden så længe har været et tabu.”
Vigga Bro er blandt meget andet kendt for sin store rolle i filmen ”Stille
Hjerte”.
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14.15 – 14.45
ca. 14.45

Musikalsk indslag ved Musikterapeut på Sct. Maria Hospice, Leif Rasmussen og
Inge Rosenberg
Kaffepause

15.15 – 16.15

Hospiceleder Thomas Feveile og Sygeplejerske Nanette Quistorff vil komme og
holde foredrag om de overvejelser og det arbejde, der er igangsat på Sankt
Lukas Stiftelsen med henblik på at etablere det første børnehospice i
Danmark.
Sankt Lukas Stiftelsen arbejder på at åbne de første pladser i efteråret 2015.

16.15

Afslutning ved landsformanden

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, udover forslag til valg af
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, stilles forslag, jf. dagsordenen for generalforsamling, pkt. 5,
6, 7 og 8. Forslag sendes pr. e-mail og skal være sekretariatet i hænde senest lørdag den 4. april 2015.
Til årsmødet kan øvrige interesserede tilmelde sig.
Tilmelding sker pr. e-mail og skal være sekretariatet i hænde senest lørdag den 4. april 2015
Prisen for deltagelse er i år 400 kr. enten man deltager hele dagen eller kun i Årsmødet. 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. 31.12. 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 2015
Bilag 2: Stemmetal for hospicestøtteforeninger
Bilag 3: Stemmetal for hospicer
Bilag 4: Skema til fuldmagter
Bilag 5: Vedtægter
Bilag 6: Forslag vedr. vedtægtsændringer, bilag til pkt. 5.1 på Generalforsamlingen
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