Foreningen for Palliativ Indsats
Generalforsamling
Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 17.00
Hotel Nyborg Strand
Referat
1 Valg af dirigent
Birgitte Bülow blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
varslet. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
2 Valg at stemmetællere
Stemmetællere vælges ved behov
3 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt af generalforsamlingen
4 Formandens beretning
Formand Ole Raakjær aflagde sin beretning, som blev modtaget med klapsalver.
5 Forelæggelse af årsregnskab og budget
Birte Markfoged fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt af forsamlingen.
Der har i 2018 været et negativt resultat på 105.986kr.
Det negative resultat skyldes et skifte fra en bagudrettet betaling til betaling i indeværende år for
bladet Omsorg, et beløb svarende til 40.000kr. Endvidere har der været ekstra udgifter til ny
hjemmeside. Udgifter som er enestående for dette regnskabsår. Der er en nedgang i
medlemskontingent på ca. 10.000kr.
Kassebeholdningen er pt. på ca. 250.000 kr.
Såfremt indtægter og udgifter holdes på samme niveau i 2020 kan vi risikere et underskud på ca.
60.000 kr.
Budget for 2019 fremlægges og er tilrettet med de nye kontingentsatser.
6 Fastsættelse af kontingent
Kontingent for enkeltmedlemmer blev fastholdt på nuværende niveau.
På baggrund af de mulige underskud er der enighed om at hæve kontingentet til foreninger til 2000
kr. pr. år
7 Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
8 Valg til bestyrelsen:

Der er 2 medlemmer, som er udtrådt af bestyrelsen i perioden: Lars Clausen og Annette Denker.
Tine Beck er derfor indtrådt i bestyrelsen, men ønsker ikke at fortsætte.
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg: Jesper Grud Rasmussen, Lotte B. Mørk og Margit
Lundager. Lotte stillede ikke op til genvalg. Jesper Grud Rasmussen og Margit Lundager stillede
begge op til genvalg.
Derudover opstillede 4 nye kandidater:
Gro Katborg, psykolog på Hospice Søholm
Elisabeth Rokkjær Hammer, præst på OUH og børnepalliativt team
Tine Jørgensen, socialrådgiver Anker Fjord Hospice, ønsker at opstille til suppleant
Pernille Hertel, overlæge på Diakonissestiftelsens Hospice, ønsker at opstille til suppleant
Alle opstillede kandidater vælges ind og bestyrelsen er dermed fuldtallig.
Således består bestyrelsen for nuværende af følgende personer:
Ole Raakjær
Birte Markfoged
Vibeke Graven
Dorit Simonsen
Ulla Kjærgaard
Margit Lundager
Jesper Grud Rasmussen
Elisabeth Rokkjær Hammer
Gro Katborg
Samt
Suppleanter: Pernille Hertel og Tine Jørgensen
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Ole Raakjær
Næstformand: Vibeke Graven
Sekretær: Birte Markfoged
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.
Bestyrelsen takkede Lotte Blicher Mørk for hendes mangeårige arbejde i foreningens bestyrelse og
rettede også en tak til Tine Beck for hendes deltagelse.
Referent Margit Lundager

