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Referat af ordinær generalforsamling i Danske Hospitalsklovne 
torsdag den 2. februar 2006 kl. 13.00 

på Hotel Hedegården, Vejle 
 

Der var 20 deltagere til generalforsamlingen med følgende dagsorden: 
 
1,  Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingenter 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 
Ad. 1 
Advokat og bestyrelsesmedlem Mads Danielsen blev valgt til dirigent 
 
Ad.  2. 
Formand Carsten Charmig fremlagde formandens beretning: 
 

 
”2005 blev det første år i Foreningen Danske Hospitalsklovne, hvor de nyuddannede hospitalsklovne 
fra november 2004 skulle ud og virke.  
 
Det begyndte med, at der 1. januar var 6 klovne i arbejde – og pr. 31.12.05 var der 18 klovne i ar-
bejde fordelt på 34 steder over hele landet.  
 
7 af hospitalsklovnene havde det maximale antal arbejdsdage som hospitalsklovn – 3 dage om 
ugen á 3 timer.  
 
Udover børneafdelingerne – hvoraf der er hospitalsklovne på de 21 ud af 22 afdelinger, er der klov-
ne på 
 
• voksenafdelinger 
• hos børnetandklinikker 
• på plejehjem for demente 
• på specialinstitutioner 
 
Der har været en meget fin opbakning til arbejdet i foreningen, idet vi har modtaget fondsmidler, 
legater, sponsorer og donatorer for omkring 1.700.000 kr. i 2005. Derudover har sygehusene og insti-
tutionerne bidraget med ca. 250.000 kr.  
 
Foreningen har modtaget 2 fornemme priser i 2005 – Lions Club Danmarks årspris 2005 på 250.000 kr. 
– Ungdomsringens kulturpris 2005 på 50.000 kr. som en anerkendelse af et godt stykke arbejde.  
 
Medlemstallet kom på 344 medlemmer, hvilket gjorde at ToldSkat anerkendte foreningen efter lig-
ningslovens §8 A som en almennyttig forening. Den praktiske betydning heraf er, at alle der donerer 
beløb (ikke sponsorbeløb) kan fratrække dette på regnskabet. Dette har allerede i slutningen af 
2005 givet flere pengegaver fra erhvervsvirksomheder lige fra 1.000 kr. til 45.000 kr.  
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Den øgede aktivitet som ovenfor beskrevet medførte at formanden blev udnævnt til daglig leder 
og administrator og en ny formand indtrådte. 
 
Bestyrelsen fortsætter linien med at have det som sit primære mål, at forsyne så mange sygehuse 
og institutioner med hospitalsklovne som muligt.  
 
Der kommer 14 nye hospitalsklovne fra den anden uddannelse i juni måned.  
 
I marts måned 2006 indledes et forskningsprojekt med Odense Universitetshospital om effekten af 
hospitalsklovnens arbejde. ” 
 
Taget til efterretning 
 
Ad. 3 
Regnskabet blev forelagt af revisor Torben Rask Jensen, RGM Revision i Åbyhøj. Regnskabet blev 
godkendt. 
 
Ad. 4.  
Alle indkomne forslag til vedtægtsændringer blev godkendt 
 
Ad. 5. 
Fremover vil der være et minimumskontingent på kr. 100,- for både enkeltpersoner og familiemed-
lemmer. Erhvervskontingenten bliver på minimum 1.000,- kr.  
 
Ad. 6 
5 af de 9 indstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt – en trak sig umiddelbart før afstemningen , 
således at bestyrelsen nu ser således ud 
 
Carsten Charmig 
Mads Danielsen 
Grethe Mortensen 
Ewan Mackinnon 
Lis Vilain 
Susanne Huuse 
Søren Østergaard 
 
Karen Meldgaard fortsætter som daglig leder 
 
Ad. 7 
Revisor Torben Rask Jensen, RGM Revision, Åbyhøj blev genvalgt som revisor 
 
Ad. 8. 
Der kom adskillige indlæg fra fremmødte medlemmer med positive bemærkninger til foreningens 
arbejde.  
 
Karen Meldgaard  
 
 
 
 
 
 


