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Vores lokaler er sponseret. 

 
Referat af ordinær generalforsamling 
Fredag den 15. april 2016 kl. 15-17 

Ellebjergvej 50, baghuset - 2450 København SV 
 
 
Tilstedeværende (38 personer): 
Anna Kristensen, Anne Brandt, Alice Amund Nielsen, Benjamin Lundström, Berit Hansen, Edyta 
Gadwron, Ewan Mackinnon, Folmer Kristensen, Gitte Brønager Jørgensen, Gitte Melgaard, Gitte 
Møller Madsen, Hanne Overgaard, Hans Wittrup, Jacob Simonsen, Janne Kofoed Jørgensen, 
Karin Simonsen, Katrine Peytz Hansen, Kenneth Øhrberg, Kim Kjærhus, Kirsten Cenius, Lars 
Marcher, Louise Lykke Seneca, Mads Jakob Hagen, Marianne Leer, Martin Ingleby, Mette Brich, 
Mette Nørbjerg, Mette Sorang Kjær, Mille Kardyb Sørensen, Niels Balle, Nils Thorbjørn 
Sørensen, Nina Jensen, Palle Steen-Nielsen, Pia Cisko, Sara Brogaard Pedersen, Sif Emilie 
Berg, Sissel Witt, Stephanie Dedieu, Torben Brabrand 
 
Dagsorden 

Velkomst v/ direktør for foreningen Danske Hospitalsklovne Kenneth Øhrberg 
a. Valg af dirigent 
b. Bestyrelsens beretning v/ formand Benjamin Lundström 
c. Godkendelse af det reviderede regnskab  
d. Budget for året, herunder kontingentfastsættelse  
e. Vedtægtsændring § 4 
f. Behandling af indkomne forslag 
g. De enkelte bestyrelsesmedlemmers selvpræsentation   
h. Valg af bestyrelse  
i. Valg af revisor  
j. Eventuelt  

 
Direktøren bød alle velkommen til generalforsamlingen, og gennemgik kort dagens program. 
Til at starte med viste direktøren et klip fra Aftenshowet/DR hvor den artistiske leder, og en 
hospitalsklovnelærling, bliver interviewet omkring hospitalsklovneuddannelsen samt arbejdet 
som hospitalsklovn. 
 

a) Valg af dirigent 
Folmer Kristensen blev valgt som dirigent. 

Mille Kardyb Sørensen blev af dirigenten udpeget som referent.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
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b) Bestyrelsens beretning v/ formand Benjamin Lundström 
Formanden åbnede sin beretning med at fortælle, at Danske Hospitalsklovne har haft et godt 
år i 2015. 
 
Vi har i 2015 besøgt 30-40 % flere børn på de danske børneafdelinger end i 2014. Vi er i den 
forbindelse startet på tre nye hospitaler/steder.  
 
Vi har i 2015 fået 37 % flere midler end i 2014, og det er Foreningens fornemmeste opgave at 
disse midler bliver anvendt og forvaltet bedst muligt. Formanden beretter at der er godt styr 
på økonomien. Vi har en økonomisk reserve som sikrer 12 måneders dækket vagtplan på 
samtlige børneafdelinger i form af honorar til samtlige hospitalsklovne.  
 
2015 var året hvor vi fik færdiguddannet fem nye klovne og optog yderligere otte 
hospitalsklovnelærlinge på uddannelsen – disse dimitterer i juni 2016. Vi har Danmarks bedste 
hospitalsklovne, og vi lægger mange kræfter og midler i uddannelsen og efteruddannelserne.   
 
Der er stor efterspørgsel på hospitalsklovnene, men vi skal som Forening være sikre på at vi 
udvikler os i den rigtige retning, i passende tempo, med fokus på at det hospitalsklovnene 
leverer, ude på hospitalerne, er på et højt fagligt niveau.  
 
Vi har lagt en fundraising-strategi, som skal øge indsatserne på privat- og 
virksomhedsområderne samt styrke vores tilstedeværelse på de sociale medier. Vi kan ud fra 
statistikkerne konstatere at danskerne har stor sympati for vores arbejde, men også at 
kendskabsgraden til Foreningen og vores arbejde er lav. Det skal vi arbejde med fremover. 
Med andre ord er der ikke så mange danskere som kender os og vores arbejde, men dem der 
gør kan lide os.  
 
Derudover har vi fokus på at knytte båndene og skabe en tættere relationen til vores tætteste 
samarbejdspartnere, nemlig til hospitalerne.  
 
I 2015 blev Danske Hospitalsklovne optaget som fuldt medlem af den internationale 
paraplyorganisation for hospitalsklovneforeninger E.F.H.C.O. Det er vi tilfredse med og stolte 
over.  
 
Vi har i 2015 også taget afsked med to hospitalsklovne; Lulu og Poppy samt Foreningens 
tidligere daglige leder og souschef, Lea. Danske Hospitalsklovne havde ikke været her i dag 
uden Leas hårde arbejde – vi er hende dybt taknemmelige.  
 
Formanden sluttede sin beretning af med at understrege hvor taknemmelig han er for at være 
en del af Foreningen, og for samarbejdet med bestyrelseskolleger, sekretariatet og Danmarks 
bedste hospitalsklovne.  
 

Spørgsmål:  

x Formanden bliver spurgt om mulighederne for at Danske Hospitalsklovne i fremtiden 
kan komme på hospitalernes voksenafdelinger. Formanden svarer, at vi oplever stor 
efterspørgsel fra mange områder, og er meget opmærksomme på hvordan vi bedst 
udvikler vores forening og service fremadrettet.    

x En repræsentant fra OUH – mener at Foreningen bør sikre sig besøg hos børnene, før 
man begynder at kigge på tiltag på voksenafdelingerne.  
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Hun pointerede at det kunne være en idé at arbejde med definitionsspørgsmålet af 
”barnet” i Foreningen, og rette en opmærksomhed mod de voksne der rummer barnlige 
sjæle.   
Man har voksne på andre afdelinger med barnlige sjæle. Eksempelvis er mange mentalt 
handicappede psykisk børn men fysisk voksne.  
 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

c) Godkendelse af det reviderede regnskab 
 
Direktøren fremlagde regnskabet for 2015. 
Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab. 
 
 

d) Budget for året, herunder kontingentfastsættelse 

Direktøren fremlagde budgettet, med forventningen om en mere afdæmpet vækst i 2016 end 
vi havde i 2015. Der er fokus på ikke at sætte noget over styr idet Foreningen skal udvikle sig 
kontrolleret.  

Foreningen opererer lige nu med to typer af medlemsskaber: 
 
Medlemstype 1  
Medlemmer med direkte tilknytning til Danske Hospitalsklovne. Herunder gælder nuværende 
og tidligere hospitalsklovne, frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Danske 
Hospitalsklovne samt nøglepersoner på landets hospitaler. 
Medlemskabet giver stemmeret ved foreningens generalforsamling.  
Pris: 250 kr. pr. år 
  
Medlemstype 2 
Kan tegnes af alle, med interesse i foreningens arbejde.   
Pris: 75 kr. pr. mdr.  
 100 kr. pr. mdr.  
 150 kr. pr. mdr. 
 

Direktøren afslutter med at berette at vi har ca. 7000 faste medlemmer/bidragsydere.  

Der var følgende kommentarer til det fremlagte:  

x En hospitalsklovn fremlagde at hun er glad for denne forsigtige vækst fremadrettet, idet 
Foreningen i hendes optik har brug for at slå rødder.  

x Der blev af et medlem pointeret en fejl i medlemstype 1, idet der på PBS står ”Tak fordi 
du støttede Danske Hospitalsklovnene på Odense Universitets Hospital”. Der bliver 
kigget på problematikken og dette vil blive rettet.  

x En repræsentant fra OUH gjorde opmærksom på at øremærkning af midler skal have 
stor fokus. Hun nævnte bl.a. en konkret sag fra Kagedagen i Odense som Foreningen er 
OBS på. Vi kigger, på baggrund af denne kommentar, på vores praksis indenfor 
området så vi sikrer at den fungerer som tiltænkt.  

Budget for året 2015, samt sats for kontingent, blev af generalforsamlingen godkendt.  



Side 4 af 5 

 

 
Danske Hospitalsklovne • Ellebjergvej 50, baghuset • 2450 København SV • Tlf. + 45 7877 9500 

post@danskehospitalsklovne.dk • www.danskehospitalsklovne.dk • CVR-nr. 2715 0632 
 

Vores lokaler er sponseret. 

 
e) Vedtægtsændring §4 

Forslag om vedtægtsændring blev fremlagt af direktøren.  
 
Nuværende formulering: 
§ 4. Generalforsamling  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år senest i marts 
måned.  
 
Ny formulering: 
§ 4. Generalforsamling  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år senest i april 
måned. 
 
Her var ingen indvendinger til vedtægtsændringen §4 på generalforsamlingen, og den blev 
godkendt.    
 
 

f) Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 

g) De enkelte bestyrelsesmedlemmers selvpræsentation 
Samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv og motiverede deres 
frivillige engagement i Foreningens arbejde. Præsentationerne gav anledning til klapsalver, 
tilråb og positive tilkendegivelser fra forsamlingen.  
 
Hans Wittrup orienterede om, at han overvejer ikke at stille op til valg næste år. Han har 
været i bestyrelsen i 6 år og vil give muligheden for, at nye kræfter kan komme ind i 
Foreningen. Det tog generalforsamlingen til efterretning.    
 

h) Valg af bestyrelse  
Anne Brandt, Lars Marcher, Kathrine Kirk Muff og Gitte Møller Madsen (klovnerepræsentant) 
var alle på valg, stillede op og blev alle genvalgt til bestyrelsen.  
 
 

i) Valg af revisor 
Idet Foreningens nuværende revisor Svend Duelund Jensen, fra revisionsfirmaet EY, går på 
pension, indstillede bestyrelsen revisor Alex Petersen, fra EY, som ny revisor.  
 
Alex Petersen blev til generalforsamlingen valgt som tiltrædende revisor for Danske 
Hospitalsklovne. 
 
 

j) Eventuelt 
Med afsæt i en nylig sponsor for Foreningen, rejste flere af hospitalsklovnene spørgsmålet om 
hvilke kriterier der ligger til grund for sponsor- og kampagnesamarbejder. Der blev udtrykt en 




