
Støtteforeningen for 

Hospice Sydfyn 
v/ Formand Per Aas Christensen 

   

Bregninge den 25. marts 2013 

 

Hermed indkaldes alle medlemmer af Støtteforeningen for Hospice Sydfyn 

til: 

GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG DEN 23. APRIL, KL. 19.30 

I VUC-SVENDBORGS STORE SAL, VIEBÆLTET 5 

DAGSORDEN: 

1. Valg af Dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for 2012 

3. Årsrapport for 2012 forelægges til godkendelse 

4. Budget for 2013 fremlægges 

5. Forslag til kontingent for 2014 forelægges til godkendelse 

6. Indkomne forslag 

- forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

7. Valg af bestyrelse 

På valg er:  

Edel Nielsen (modtager genvalg) 

Peter Dalager (modtager genvalg) 

Povl Erik Hansen (modtager genvalg) 

Herdis Hanghøi (modtager ikke genvalg) 

Per Aas Christensen (modtager ikke genvalg) 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 



Støtteforeningen for 

Hospice Sydfyn 
v/ Formand Per Aas Christensen 

Ledelsesberetning 

 

Foreningens væsentligste aktiviteter 

Foreningens væsentligste aktiviteter består i at udbrede kendskabet til Hospicetanken i almindelighed og til 

Hospice Sydfyn i særdeleshed samt at indsamle økonomiske midler til den oprettede selvejende institution 

Hospice Sydfyn. 

Udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold 

Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012 udviser et resultat på kr. 

331.810, og virksomhedens balance pr. 31. december 2012 udviser en balancesum på kr. 436.959 samt en 

egenkapital på kr. 436.959. 

Bestyrelsen har i løbet af 2012 holdt i alt 8 bestyrelsesmøder (6 efter 29/3). Den 19. juni og 26. november 

afholdtes fælles møder mellem Institutions-bestyrelsen/ledelsen og Støtteforeningens bestyrelse.  

I skrivende stund er vi 1186 medlemmer og 26 virksomhedsmedlemmer i støtteforeningen og den kontante 

kapital udgør ca. 270.000 kroner. Vi vil gerne takke alle medlemmer og bidragydere! 

Støtteforeningen kunne i efteråret 2012 glæde sig over den store interesse og opbakning i forbindelse med 

præsentationen og åbningen af Hospice Sydfyn i oktober måned; det var en stor glæde at tage imod de 

mange gæster! – I forbindelsen med åbningen kunne vi på baggrund af medlemmernes donationer, bidrag og 

kontingenter, tildele det nye hospice blandt andet et flygel med tilbehør, fugle i forhallen af Tróndur 

Patursson, Ismaskine, elektronisk vagtplan for de frivillige, AV-udstyr og TV, m.m. – i alt kr. 645.000!   

Bestyrelsen har med tilfredshed konstateret, at Hospice Sydfyn er kommet rigtig godt ”fra start”, ikke mindst 

på grund af dygtige og engagerede medarbejdere! 

Bestyrelsen har i det forgangne år i øvrigt fortsat arbejdet med at udbygge kontakten til medlemmerne og 

med tiltag, der kan udbygge kendskabet til hospice og indsamle midler. Dette er blandt andet sket igennem: 

Forbedring af hjemmesiden (www.hospicesydfyn.dk) – udarbejdelse af nyhedsbreve og meddelelser til 

medlemmerne – medlemsarrangementer: Foredrag ved Doris Ottesen på Ringe Bibliotek 9. februar 2012 – 

Peter Olesen i Vor Frue kirke den 8. marts – åbent hus på Hospice i oktober - o.a.    

Med åbningen af Hospice Sydfyn og støtteforeningens bidrag til udsmykning m.m., kunne man måske tro, at 

støtteforeningens rolle er udspillet, men det er ingenlunde tilfældet! Vi vil fortsat arbejde med at udbrede 

kendskabet til hospicetanken og med udgangspunkt i det nye hospice rette fokus på forholdene for døende på 

Sydfyn i bredeste forstand.  

Samtidig er det fortsat en af vore fornemste opgaver at indsamle midler til støtte for det nye hospice – 

herunder tiltag og ting som ikke kan dækkes af midler fra almindelige drift – ligesom vi vil arbejde med og 

støtte det frivillige arbejde på hospice! - Der er således al mulig grund til fortsat at bakke op om 

støtteforeningens arbejde! 

Til slut vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for en stor og engageret indsats, ikke mindst kunst- og 

aktivitetsudvalg! 

Per Aas Christensen 

Formand 

http://www.hospicesydfyn.dk/

