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Anne Brandt, Anne Marie Dorph, Benjamin Lundström, Berit Hansen, Dorthe Kierkegaard, 

Ewan Mackinnon, Gitte Brønager Jørgensen, Gitte Melgaard, Gitte Møller Madsen, Hans Wit-

trup, Joan Haar, Karin Kjeldgaard Simonsen, Lea Brams Olesen, Lene Kragh, Lis Vilain, Mari-

anne Leer, Martin Ingleby, Mette Brich, Mette Sorang Kjær, Pia Cisko, Sissel Witt. 

 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

4. Budget for året, herunder kontingentfastsættelse. 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse.  

    Anne Brandt og Susanne T. Nielsen stiller op til genvalg. 
    Ewan Mackinnon stiller til genvalg som hospitalsklovnerepræsentant. 

7. Valg af revisor. 

    Revisor Svend Duelund Jensen, Ernst & Young, er indstillet af bestyrelsen til genvalg 

8. Eventuelt. 



1. Valg af dirigent 

Hans Wittrup blev valgt som dirigent. 

Sissel Witt blev af dirigenten udpeget som referent.  

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.  

 

 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

Bestyrelsesformand Benjamin Lundström bød velkommen til generalforsamlingen og indledte 

sin beretning med en påmindelse om at foreningen næste år har 10 års jubilæum.  

 

Bestyrelsesformanden takkede for støtten i 2011. Denne tak gik især til sponsorer, fonde, pri-

vate bidragsydere, medlemmer og ikke mindst børneafdelingerne og deres personale. 

 

Bestyrelsesformanden berettede om den øgede aktivitet i 2011 og bemærkede at året har væ-

ret travlt.  

Der er opnået følgende resultater i 2011: 

  

 Foreningen formåede at øge hospitalsklovneaktiviteten med 81 % sammenlignet med 

2010, hvilket har betydet vi har kunnet hjælpe flere børn end vi havde håbet.  

 

 Foreningen har etableret regionsgrupper for hospitalsklovnene, indført enkelt- og grup-

pesupervision, samt givet tilskud til kurser og workshops. Der er i 2012 planer om tre 

workshops med nogle af verdens førende inden for hospitalsklovnenes felt.  

 

 Der ligger nu en klar målsætning frem mod 2015 om at kunne nå ud til flere børn. Det 

kræver flere hospitalsklovne og flere midler. Foreningen arbejder derfor målrettet for at 

sikre det finansielle grundlag for fremtidig vækst.  

 

 I 2011 er uddannelsesforløbet blevet tilrettelagt og der fundraises nu direkte til projek-

tet, der dog først igangsættes når der er opnået fuld finansiering. Ønsket er at sætte 

det næste uddannelsesforløb for hospitalsklovne i gang i 2012. 

 

 I 2011 fik foreningen formuleret skarpere mission, vision og værdier.  

 

 Foreningens slogan blev skiftet ud. I samarbejde med foreningens mange Facebook 

fans fandt man frem til at ”Plads til smil” var det bedste og mest passende slogan. 

 

 En af foreningens ambitioner er at hente inspiration fra udlandet. I den forbindelse tog 

dele af bestyrelsen og flere af de udøvende hospitalsklove til konference i Israel i 2011. 

Her blev de alle meget inspireret af de forskellige modeller og niveauer af professiona-

lisme og faglighed indenfor hospitalsklovneri, der findes hos de mange forskellige hospi-

talsklovneforeninger, verden over. Denne inspiration vil være med til at forme den mo-

del man ønsker at bygge op for Danske Hospitalsklovne.  

 

 I november 2011 havde dokumentarfilmen ”Klovn for Livet” præmiere på TV2. Det gav 

anledning til en række PR-aktiviteter fra foreningens side. Bestyrelsesformanden gav en 

stor tak til Ewan Mackinnon (hospitalsklovnen Angus) for sin medvirken til filmen. Der-

udover blev der givet en stor tak til Tobias og hans familie, samt Skejby sygehus for at 

lukke instruktør Ida Grøn ind i deres liv og hverdag. 

 

 For at sikre det finansielle grundlag har foreningen styrket sin fundraising ved at påbe-

gynde to større telemarketing kampagner. En kampagne, i samarbejde med The Call 



Company, rettet mod private bidragsydere med det formål at få flere faste månedlige 

bidrag, og en kampagne, i samarbejde med Your Voice v/Jan Kristensen, rettet mod 

virksomheder som sponsorer for foreningen. 

 

 Som led i den plan bestyrelsen har lagt for foreningen er Kenneth Øhrberg pr. 1. januar 

ansat som direktør i. Han skal fremover være den bærende kraft, der skal fører for-

eningen frem mod de fastsatte mål.  

 

 Endelig besluttede vi i slutningen af 2011 at flytte administrationen til København for at 

komme tættere på vigtige samarbejdspartnere.  

 

Afslutningsvist takkede bestyrelsesformanden administrationen og resten af bestyrelsen for 

deres store arbejde i 2011. Han opfordrede hospitalsklovnene og andre interessenter at kon-

takte administration med ris/ros, ideer og projektforslag.  

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

 

4. Budget for året, herunder kontingentfastsættelse 

Der blev af generalforsamlingen ytret ønske om et større fokus på de hospitalsklovne der alle-

rede er i foreningen og deres vilkår. Denne bemærkning kom på baggrund af budgettets pri-

mære fokus på vækst. Bestyrelsesformanden anerkender behovet og fortalte i denne forbin-

delse om et fremtidigt ønske om at kunne ansætte en artistisk leder.   

 

Det fremlagte budget for 2012 blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen indstillede at fortsætte med den nuværende kontingentstørrelse for begge med-

lemstyper.  

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.  

 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

 

6. Valg af bestyrelse. 

Anne Brandt, Susanne T. Nielsen og Ewan Mackinnon blev genvalgt til bestyrelsen.  

 

 

 

7. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstillede at fortsætte med nuværende revisor, Svend Duelund Jensen, fra revisi-

on firmaet Ernst & Young. 

 

Svend Duelund Jensen blev genvalgt af generalforsamlingen.  

 



 

 

8. Eventuelt 

 

Bestyrelsen takkes af generalforsamlingen for deres frivillige arbejde. 

 

 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

 

 

Som dirigent: 

Dato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wittrup 

Adm. direktør i Medpro, læge, ph.d. 

 

 


