
 
Foreningen for Palliativ Indsats 
Generalforsamling 
Torsdag den 14. juni 2017 kl. 17.00 
Trinity hotel og konferencecenter 
 
Referat 
 
1 Valg af dirigent 
Dorthe Lundager blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 
varslet. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.  
 
2 Valg at stemmetællere 
Susi (Hospice Søholm), Helle og Annegrethe (Hospice Djursland) blev valgt som stemmetællere.  
 
3 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden blev godkendt af generalforsamlingen  
 
4 Formandens beretning 
Formand Ole Raakjær aflagde sin beretning, som blev modtaget med klapsalver. Beretningen om 
foreningens projekt om ’Sidste Hjælp’ blev varetaget af Margit Lundager, medlem af ’Sidste Hjælps 
arbejdsgruppen’.  
 
5 Forelæggelse af årsregnskab og budget 
Birte Markfoged fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt af forsamlingen.  
Kassebeholdningen er stadig på ca. 250.000 kr.  
Det er ikke hensigten, at foreningen skal generere overskud, men der skal blot være kapital til 
uforudsete udgifter ved kurser og temadage.  
 
6 Fastsættelse af kontingent 
Kontingent blev fastholdt på nuværende niveau. Der blev stillet spørgsmål om 
foreningskontingenter giver rabat til ansatte ved årsdage og kongresser. Dette er ikke tilfældet. 
Ansatte skal altid betale ’fuld pris’ med mindre de er personlige medlemmer i foreningen. 
 
7 Indkomne forslag: 
Der var ingen indkomne forslag.  
 
8 Valg til bestyrelsen:  
Der var 6 bestyrelsesmedlemmer der stillede op til genvalg, samt to nye kandidater. Alle 
medlemmer af foreningen havde 6 stemmer. 
Valgresultatet blev: 
Præst Ole Raakjær (25 stemmer), Hospiceleder Birte Markfoged (21 stemmer), Forsker Vibeke 
Graven(20 stemmer), Hospiceleder Dorit Simonsen (18 stemmer), Fysioterapeut Ulla 
Kjærgaard(17 stemmer), Læge Annette Dencker (19 stemmer).  
Suppleanter: Læge Tine Bech samt og Læge Lars Clausen  
 
 Således består bestyrelsen for nuværende af følgende personer: 



Ole Raakjær 
Birte Markfoged 
Vibeke Graven 
Dorit Simonsen 
Ulla Kjærgaard 
Annette Dencker 
Lotte Mørk 
Margit Lundager 
Jesper Grud Rasmussen 
Samt 
Suppleanter: Læge Tine Bech samt og Læge Lars Clausen  
 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Formand: Ole Raakjær 
Næstformand: Vibeke Graven 
Sekretær: Birte Markfoged 
 
Under stemmeoptællingen diskuterede deltagerne det faldende medlemstal, hvordan man kan 
promovere foreningen, og mulighed for at slå sig sammen med andre foreninger, fx Dansk Selskab 
for Palliativ Medicin og Fagligt selskab for palliationssygeplejersker.  

 
9 Valg af revisor og suppleant for denne 
Foreningen anvender betalt revisor. 
 
 
10 Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt og generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.  
Ole Raakjær takkede Niels Peter Agger, Mikaela Gudkov og Thomas Gorlen for deres mangeårige 
arbejde i foreningens bestyrelse. 
 
Referent Jesper Grud Rasmussen 
	


