
REFERAT af ordinær generalforsamling i Danske Hospitalsklovne 

fredag den 9. marts 2007 kl. 13.00 

  på Hotel Hedegaarden, Vejle.  

 Der var 16 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 (afgående) bestyrelsesmedlem Mads Danielsen blev valgt som dirigent. 

Ad.2 
Formand Carsten Charmig fremlagde formandens beretning: 

Ved generalforsamlingen sidste år (2006) blev en del nye bestyrelsesmedlemmer 

valgt ind, og der var stor opbakning til generalforsamlingen. 

Det medførte også en hastigt stigende aktivitet indenfor foreningen 

- og året bød på mange spændende ting. 

  

FORSKNING: 

I samarbejde med Odense Universitetshospital blev der iværksat et forskningsprojekt umiddelbart 
før sommerferien. 

Dette projekt er stadigvæk igang, og resultatet vil foreligge i løbet af sommeren 2007. 

Resultatet skal benyttes til at dokumentere efekten af hospitalsklovnenes arbejde på sygehusene. 

  

BØRNEATTESTER: 

Da vi er en forening, der arbejder med børn i alle aldre,er der krav om rene børneattester. 



Alle klovnene fik gennem rigspolitiet en ren børneattest. 

  

KVALITETSSIKRING: 

Klovne uddannet i 2004 og 2005 har løbende deltaget på efteruddannelseskurser, 

samt erfaringsudveksling med hinanden i foreningens regi. 

Der har været foretaget tilfredshedsundersøgelser med spørgeskemaer til alle de klovne der er i 
funktion. 

I efteråret blev bestyrelsen enig om, at iværksætte yderlige kvalitetssikring for 

at blåstemple og garantere en vis kvalitet af klovnearbejdet 

- og det skal foregå ved at en af de mest erfarne klovne besøger alle de 40 steder, 

hvor der idag arbejder klovne. 

Han skal agere sparringsartner med klovnene og drøfte udviklingsmuligheder og 

forbedringer med sygehusene. 

  

PATCH ADAMS: 

I august måned kom Patch Adams(Hospitalsklovnens opfinder) til Danmark. 

En projekt gruppe med deltagelse af den afgående leder, havde gennem et år rejst midler til at få PA 
hertilpå en ugelang work-shop turné. 

Dette gav som sidegevinst, ud over overskuddet af penge, at interessen for foreningen Danske 
hospitalsklovne steg markant. 

Dette kunne bl.a. måles på besøgene på hjemmesiden 

  

HJEMMESIDEN: 

Hjemmesiden skiftede grafisk  udseende i 2006, samtidig med at foreningens logo blev fornyet. Der 
har været megen ros til det nye grafiske udseende, der signalere 

seriøsitet og glæde. 



  

MEDLEMMER: 

Ved udgangen af 2006 var der 326 medlemmer, som havde fornyet deres medlemsskab eller meldt 
sig ind i løbet af året. 

Det er nok til at foreningen kan bevare sin position som almennyttig forening, 

godkendt efter ligninglovens §8A 

  

SPONSORER OG PENGEGIVERE: 

Godkendelsen som almennyttig forening har betydet at der er kommet flere pengegivere til, som 
kan trække deres bidrag fra på regnskaberne. 

  

I efteråret steg antallet af pengegivere markant efter en kraft anstrengelse før sommerferien med 
ansøgninger til virksomheder og fonde, samt pressemeddelelser. 

Derfor kunne vi gå ind i 2007 med en sikkerhed om at kunne fortsætte de nuværende engagementer 
frem til sommerferien, hvis ikke andet skete. 

Det går stadig godt. 

  

Lions klub i Syd- og Sønder Jylland donerede overskuddet fra julelotteriet 2005 

til foreningens arbejde i Syd- og Sønder Jylland. Beløbet var på 340.000 kr. 

  

Lions Klub Danmark indstillede ligeledes vores afgåede leder til en personlig hæderspris for 
arbejdet med foreningen. 

  

Af priser modtog foreningen Easier life Prisen fra Electrolux på 25.000 kr. 

  

KLOVNE: 



Der var ved årsskiftet klovne i arbejde på 40 sygehusafsnit,plejehjem og institutioner. 5 af de sidst 
uddannede klovne var ved årsskiftet i funktion. 

  

SYGEHUSE: 

Flere sygehuse overtog omkostningerne med hospitalsklovnene - enten ved selv at administrere 
honorarbetalingen eller ved at overføre penge fra sygehuset til foreningen, der så forestår det 
administrative.  

  

NY DAGLIG LEDER I FORENINGEN: 

Vores tidligere leder, Karen Melgård, aftrådte for at gå på efterløn d. 31.12.06 

og Christina Wegener tiltrådte. 

  

CC 

  

Ad.3 

Regnskaet blev af revisor Torben Rask Jensen fra RGM revision i Åbyhøj. 

Regnskabet blev godkendt. 

  

Ad.4 

Alle indkomne foreslag til vedtægtsændringer blev godkendt. 

  

Ad. 5  

Der blev ikke ændret på kontingentet. 

Der er stadig et minimumskontigent på 100 kr. for enkeltpersoner. 

Virksomhedskontingentet er på minimum 1000 kr. 

  



Ad.  6. 

Alle de opstillede bestyrelses kandidater blev valgt. 

Bestyrelsen består nu af: 

  

Hanne Østergård 

Hanne Wick 

Grethe Mortensen 

Susanne Huuse 

Anders Bruun 

Benthe Bruun 

Søren Østergård 

Axel Bang, som suppleant 

Christina Wegener, som Daglig leder. 

  

Ad. 7 

Revisor Torben Rask Jensen blev genvalgt som revisor. 

  

Ad.8 

Regnskabet for 2007 kan rekvireres for alle interesserede. 

  

Med de nye rettelser: 

  

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 
  

§ 1. Foreningens navn 



Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. 

  

§ 2. Foreningens formål 

Foreningen tror på, at patienters livskvalitet øges ved humor, nærvær og latter under 
hospitalsophold. Foreningens formål er derfor at arbejde for kendskabet til og udbredelsen af 
hospitalsklovne i Danmark. 

  

Foreningen vil arbejde for at sikre, at klovne på danske hospitaler lever op til de høje normer, der er 
fastsat af bestyrelsen. 

  

Foreningen arbejder for danske hospitalsklovnes vilkår i sygehusvæsenet og lignende institutioner. 

  

§ 3. Medlemmer 

Foreningen optager to typer medlemmer: 

  

Aktive medlemmer 

Som aktive medlemmer kan optages hospitalsklovne, der er godkendt af foreningens bestyrelse. 

  

Passive støttemedlemmer 

Som støttemedlemmer kan optages personer, virksomheder og andre foreninger, der ønsker at støtte 
foreningens arbejde. 

  

Begge medlemstyper har fuld stemmeret på generalforsamlingerne. 

  

Et medlem kan ekskluderes af en enig bestyrelse, såfremt medlemmet modarbejder foreningens 
interesser eller ikke opfylder foreningens vedtægter, forretningsorden og regler. 

  



§ 4. Kontingent 

Der betales årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.  

  

§ 5. Regnskab og revision 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

  

Det reviderede regnskab skal være rekvirerbart på hjemmesiden senest 14 dage før den ordinære 
generalforsamling. 

  

§ 6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år senest i marts 
måned.Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 

  

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel ved opslag på foreningens 
hjemmeside.Endelig Dagsorden offentliggøres på hjemmesiden, senest 7 dage før 
generalforsamlingen sammen med indkaldelsen.  

  

Ethvert medlem kan skriftligt meddele bestyrelsen, at de ønsker at modtage indkaldelser til 
ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamlinger pr. e-mail eller brev. 

  

§ 7. Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  

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 og suppleant. 

8. Eventuelt. 

  

§ 8. Stemmeret og afstemning 

Stemmeret til generalforsamlingen har fremmødte medlemmer, der er indmeldt i foreningen senest 
3 måneder før generalforsamlingen. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke 
stemmeret. 

  

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til 
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. 

  

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 

  

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed 
særligt indkaldt generalforsamling jf. § 12 og § 13. 

  

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal 
afstemningen ske skriftligt. 

  

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en 
dagsorden. 

  



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet 
og indkaldes med samme varsel og under samme vilkår som den ordinære generalforsamling. 

  

§ 10. Bestyrelsen 

Foreningens daglige ledelse er hos den af bestyrelsen valgte daglige leder.  

  

Bestyrelsen sammensættes af 4-7 medlemmer, hvoraf vælges formand. 

  

Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer  skal være hospitalsklovne (aktive medlemmer) 

  

Bestyrelsen vælges således: 

2-4 medlemmer vælges på ulige år. 

2-3 medlemmer vælges på lige år. 

  

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske.  

  

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 

  

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

  

§ 11. Forpligtelser 

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt 
ansvar for foreningens forpligtelser. 



  

Foreningen tegnes af formand og den af bestyrelsen udpegede ansvarlige leder. 

  

§ 12. Ændring af formålsparagraf 

Forslag til ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 

  

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny 
generalforsamling, der kan vedtage ændringsforslaget med kvalificeret flertal (5/6), uden hensyn til 
de fremmødtes antal. 

  

§ 13. Opløsning 

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny 
generalforsamling, der kan træffe beslutning med simpelt flertal, uden hensyn til de fremmødtes 
antal. 

Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger 
i tråd med foreningens formål.  

Oprindeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. december 2003. 

Senest ændret på generalforsamling den 9. marts 2007 

CW  

 
 


