Referat af
Generalforsamling
Torsdag den 19. maj 2022 kl. 19.30
Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing.

Formand Vera Kristensen byder velkommen til generalforsamlingen.
Mindeord om bestyrelsesmedlem og kasserer Søren Vejrup, der afgik ved døden december 2021.
Sørens minde blev æret ved 2 min. stående stilhed.
Fællessang (med Lisbeth Danielsen ved klaveret):
Sang nr. 279 i Højskolesangbogen, ”Kom maj du søde milde”

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.

Valg af dirigent:
Iver Enevoldsen modtager valg som dirigent.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig annonceret og
konstaterer at generalforsamling er lovlig.

2.

Valg af stemmetællere:
Torben Dahl
Steen Davidsen
Mogens Kusk

3.

Formandens beretning:
Formand Vera Kristensen fremlægger beretning, som bliver taget til efterretning.

4.

Aflæggelse af regnskab:
Næstformand Poul Carlson fremlægger regnskab.
Regnskabet godkendt.

5.

Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år:
Formand Vera Kristensen fortæller hvilke aktiviteter der er i støbeskeen.






31.08.22: ”Vandring ved Fyret” i Lyngvig. De frivillige ved Anker Fjord Hospice
er hovedarrangør og Støtteforeningen støtter op.
18.08.22: En hyggelig aften ved vandet med Picnic-kurv og fisker-frisk-fisk samt
underholdning ved musikerne Kim og Co. ved Hvide Sande Sportsfiskecenter,
Nordhavnskaj 41, Hvide Sande.
Støtteforeningen har bod den 11/7, 18/7, 25/7 og 1/8 2022 ved
Kunsthåndværkermarked i Vester Strandgade, Ringkøbing, med salg af
kunstplakater og udbredelse af kendskabet til Anker Fjord Hospice.

Aktivitetsplan taget til orientering.
6.

Budget for det kommende år:
Næstformand Poul Carlson orienterer om at budgettet for kommende år bliver
lagt af den nye bestyrelse efter konstituering.
Budget 2022 med uændret kontingentet vedtaget.

7.

Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Esther Blichfeldt (modtager ikke genvalg)
Inge-Lise Tanderup (modtager genvalg)
Mogens Elming (modtager genvalg)
Birgit Hindbo (modtager genvalg)
Endvidere:
Vera Kristensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Forslag til valg:
Holger Lodberg, Hvide Sande
Erik Bjerg, Hvide Sande
Valgt blev:
Inge-Lise Tanderup
Mogens Elming
Birgit Hindbo
Holger Lodberg, der indtræder i bestyrelsen i stedet for Vera Kristensen.
Erik Bjerg

9.

Valg af 2 suppleanter:
Anita Dahl er som suppleant indtrådt i bestyrelsen i stedet for Søren Vejrup.
Forslag til valg:
Tommy Kjærgaard, Ringkøbing (modtager genvalg)
Allan Juul, Ringkøbing
Valgt blev:
Tommy Kjærgaard
Allan Juul

10.

Valg af revisor og dennes suppleant:
Valgt blev:
Revisor: Mogens Kusk
Revisorsuppleant: Thorleif B. Jensen

11.

Eventuelt.
Ina, afdelingssygeplejerske Anker Fjord Hospice: ”Tak til støtteforeningen for alt
den økonomiske støtte gennem tiden. Tak til Vera K. for de mange rundvisninger i
tidens løb. Der er i tidens løb afholdt mange koncerter i og uden for Hospice.
Kompleksiteten af patienterne på Hospice er ændret. Der er større behov for ro.
Derfor er der ikke plads til de store åbne aktiviteter i huset længere.
Blandt de frivillige er er der mange musikanter, som kan underholde på stuerne.
Hospice er blevet meget mere afhængige af de frivilliges indsats til praktiske
opgaver, grundet den øgede kompleksitet hos patienterne.
Forventninger og ønsker til Støtteforeningen har derfor ændret sig. Hospice
kunne ønske sig en større medlemsfremgang i Støtteforeningen for at opnå en
bedre økonomi til at støtte bl.a. at gøre kompetenceudvikling mulig hos ansatte og
frivillige. Ligeledes ønskes en fælles informationsplatform for Hospice og
Støtteforeningen.
En stor tak for Veras utrættelige indsats gang efter gang og år efter år.”
Bestyrelsesmedlem Inge-Lise Tanderup: ”En stor tak til Vera Kristensen og Esther
Blichfeldt for deres store arbejde i Støtteforeningen. I har begge været med til at
starte Støtteforeningen op. Som tak på Støtteforeningens vegne overrækkes I
begge en buket og skal have et stort bifald. Tak.”
Generalforsamlingen afsluttes herefter.

Efter generalforsamlingen fortsætter aftenen med:

Takketale fra Vera Kristen. Vera siger stor tak til alle og opfordrer til, at vi alle hjælper med at passe på
Anker Fjord Hospice. Især retter Vera en speciel tak til Bente Malgaard, og i sin tid Ib Malgaard, for at
have inviteret Vera med på rejsen fra Hospice tog sin begyndelse. Vera har nydt rejsen og følt sig
beriget ved at være med.
Vera takker Iver Enevoldsen for at være aftenens dirigent.
Endvidere tak til Lisbeth Danielsen ved klaveret og til Martins Bageri for at være sponsor for brødet til
kaffen.
Som afslutning opfordrer Vera den nye bestyrelse til at bruge støtteforeningens midler med omtanke
for vedtægternes formål.
Herefter synges sang nr. 142 i Højskolesangbogen, ”Livstræet”
Gratis kaffe og brød.
Efter kaffen er der oplæg ved tidligere sognepræst Flemming Rishøj, Esbjerg over emnet »Livets
opskrift«.
Flemming vil give nogle bud på livets opskrift med udgangspunkt i Gud, humor og alvor. ”Lykken er
det vi kommer ud for”. Gaven til os er at leve dagen helt ud. Tiden er en gave, vi har fået til at leve. Det
fuldkomne har smerten og lidelsen med. Vi glæder os over lyset, fordi vi kender mørket. Vi glæder os
over livet fordi vi kender døden. Det er i denne ramme vi lever livet i glæden og sorgen.
Det er ikke ordene, det er den koncentrerede nærhed, der er vigtig. Som støtteforening skal vi ”bære
med” for at støtte det værdifulde arbejde der udføres på et hospice. ”Se med hjertet og brug hovedet”.
Ordet paliation betyder kappe. En lindrende kappe der kan give varme og beskyttelse. Kappen kan
anvendes i samarbejde med professionelle og andre, der er tilknyttet et lidende og døende menneske.
Det er jo det som støtteforeningens medlemmer er med til at gøre, at give en lindrende kappe til de
mennesker, der er døende. ”Vi er hinandens skæbne”.
Elsk din næste, for han er som du. Vi har alle nogle livsvilkår, som i bund og grund ikke er så
forskellige.
Lev i nuet og vær til stede i tiden. Glæd dig mens du kan. Man må prøve noget, så ved man noget. Tænk
positivt om alle livsfaser, vær tilfreds med hvor du er. Tid skal bruges.
Flemming slutter af med ordene: ”Vi har fået gevinsten, vi har fået jackpot.”
Herefter synes sang nr. 307 i Højskolesangbogen ”Forårsdag”.

Vera runder aftenen af og takker alle.

Vi anmoder venligst om
at medlemmer mailer mail-adresse til: mail@ankerfjordstoetteforening.dk

at så mange som muligt følger Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice på Facebook
kan orientere om stort og småt.

, så vi

