Referat fra Generalforsamling 2015 i
Hospice Forum Danmark
1

Valg af dirigent

Bent Hejbøl Jensen blev valgt som dirigent med akklamation
Marianne Hansen blev valgt som referent
Mette Kottwitz og Merry Buch blev valgt som stemmetællere
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt og at der var 53 af de 83 mulige stemmer
repræsenterede.

2

Bestyrelsens beretning 2014/2015
til godkendelse

3

Aflæggelse af årsregnskab 2014

4

Fastsættelse af kontingent for
2015/2016

Landsformand Tove Videbæk aflagde bestyrelsens beretning.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til beretningen, som blev
besvaret af landsformanden og derefter blev beretningen
godkendt enstemmigt.
Kasserer Marius Jensen fremlagde det af bestyrelsen
godkendte regnskab.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet, som blev
besvaret af kassereren. Herefter blev regnskabet godkendt.
Kasserer Marius Jensen fremlagde bestyrelsens forslag til
budget for 2015.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til budgettet som blev
besvaret af kassereren.
Kontingentsatserne for 2015/2016 foreslås fastholdt på
samme beløb som 2014/2015
Kontingentsatserne er som følger:
- Kontingentet for selvejende institutioner/projekter
fastholdes uændret til 1.200 kr.
Dog således, at for institutioner/projekter, der ved
årets begyndelse endnu ikke har startet driften af
hospice, udgør kontingentet 600,- kr. (50 % af normalt
kontingentet)
- Kontingentet for støtteforeninger uændret udgøres af
et grundkontingent på 600 kr. plus et variabelt
kontingent, som udgør 3 kr. for de første 1000
medlemmer og 1,5 kr. for de efterfølgende
medlemmer. (Medlemstal pr 01.01.)
- Kontingentet for personlige medlemmer fastholdes
uændret på 150 kr. pr. person
- Kontingentet for passivt medlemskab fastholdes
uændret på 500 kr.
- Indmeldelsesgebyret for aktiv-medlemmer (selvejende
institutioner/projekter og støtteforeninger) fastholdes

uændret på 2.000 kr.
Forslaget om uændret kontingent blev godkendt.
5.1. Forslag til ændring af vedtægter jf. det udsendte bilag 6
Ændringen af § 2 udsættes
Ændringen af §3.1 udsættes
Ændringen af §7.2 er vedtaget
Ændringen af § 8.2 er vedtaget
Ændringen med fjernelse af §10 er vedtaget
Ændringen af § 11 er vedtaget

5

Indkomne forslag

6

Valg af landsformand

7

Valg af bestyrelsesmedlemmer

8

Valg af suppleanter

-

9

Valg af statusautoriseret eller
registreret revisor

Statsautoriseret revisor Tom Eriksen, Deloitte, Esbjerg blev
valgt

10

Valg af revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte, Esbjerg i påkommende
tilfælde udpeger en stedfortræder i eget firma. Forslaget blev
vedtaget

11

Eventuelt

Anne-Marie Bønløkke Larsen sagde tak for muligheden for at
have været med i arbejdet i Hospice Forum Danmark.
Forskellige spørgsmål fra salen blev drøftet.
Stor tak til Tove Videbæk for hendes store arbejde.

Bestyrelsens næstformand, Erik Nedergaard motiverede
bestyrelsens forslag til genvalg af Tove Videbæk som
landsformand.
Der blev ikke foreslået andre kandidater og Tove Videbæk blev
enstemmigt valgt for 1 år med akklamation
Tove Videbæk tog imod valget og takkede for tilliden.
- Gunvor Dons blev valgt for 2 år
- Birgitte Bülow blev valgt for 2 år
- Marius Jensen blev valgt for 2 år
- Birgit Josefsen blev valgt for 1 år
Martin Bach-Vilhelmsen blev valgt for 1 år

