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Vores lokaler er sponseret. 

 
Referat af ordinær generalforsamling 
Fredag den 28. april 2017 kl. 16-18 

Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør 

 

Tilstedeværende (48 personer): 

Alice Amund; Alex Petersen; Anne Brandt; Anne Marie Dorph; Benjamin Lundström; Berit  

Hansen; Christine Egeskov Bach; Dorthe Kierkegaard; Ewan McKinnon; Gitte Møller Madsen;  

Hanne Boll Overgård; Hans Wittrup; Jacob Simonsen; Josefine Fischer Hüttel; Karsten 

Bjerring; Katrine Læsø Agesen; Katrine Peytz Hansen; Kenneth Øhrberg Krag; Kirsten Cenius;  

Mads jakob Haagen; Marianne Høimann; Marie Gade Husted; Martin Ingleby; Mette Avnshøj;  

Mette Brich; Mette Høi Errboe; Mette Majgaard Nørbjerg; Mette Sorang; Michael Haunstrup; 

Mille Kardyb Sørensen; Nils Thorbjørn (Gugge) Sørensen; Nina Johansen Gladkowa; Palle 

Steen-Nielsen; Pia Cisko; Selina Sørensen; Sif Emilie Berg; Stephanie Kragh Dedieu; Torben 

Brabrand; Michael Haunstrup; Anna Dagnydotter;Thomas Tex Cenius; Eva Perez Sanchez; 

Maria Bergmann Drougge; Mathias Lykke Eriksen; Morten Søkilde; Madeleine Straume Dolby; 

Noah Tendero; Ranatha Hella Mostraum 

 

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. Vedtægtsændringer 

f. Behandling af indkomne forslag 

g. Valg af bestyrelse  

h. Afsked med bestyrelsesmedlem Hans Wittrup 

i. Valg af revisor  

j. Eventuelt  

 

Direktøren bød alle velkommen til generalforsamlingen, og startede med at fortælle den 

dugfriske nyhed om et tilbud til foreningen om nye sponserede lokaler i Århus. Han gennemgik 

derefter kort dagens program. 

 

a) Valg af dirigent 

Christina Boelskifte blev valgt som dirigent. 

Marianne Høimann blev af dirigenten udpeget som referent.  

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

og at indkaldelsen har været offentliggjort på hjemmesiden i mere end 21 dage. 
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b) Bestyrelsens beretning v/ formand Benjamin Lundström 

Formandens beretning for 2016 afholdt på generalforsamlingen 2017  

Året 2016 blev et godt år i foreningen. Tænk engang – vores kun 13. år. 

 Året bød bl.a. på:  

 Foreningen nåede flere indlagte børn end nogensinde før 

 Færdiguddannelse af 8 nye hospitalsklovne! 

 Yderligere 8 klovnelærlinge er budt velkommen på uddannelsen (færdige august 2017) 

 Nyt program er startet op i børnepsykiatrien, hvor vi nu kommer fast på 3 nye lokaliteter: 

Viborg, Risskov og Roskilde 

 Sekretariatet flyttede fra midlertidige lokaler i BINGS på Vesterbrogade, retur til et 

reduceret lejemål på Ellebjergvej 

 Formanden foreslår, at sekretariatet fremover kaldes ’klovntoret’. En idé, 

generalforsamlingen tilslutter sig 

 Konferencetur til Lissabon bød på masser af inspiration, og på en god oplevelse af, at 

vores forening også har noget at tilbyde de internationale samarbejdspartnere 

2016 har været et godt år – formanden roser det gode fundraising- og kommunikationsteam, 

der i årets løb sikrede en samlet indtægt på 32,9 mio. kroner – en stigning på 27 % i forhold til 

året før. Foreningen har desuden overskud på driften og har opbygget en reserve, som sikrer 12 

måneders honorar til samtlige hospitalsklovne med nuværende vagtplan. Formanden takkede 

også samtlige donorer, sponsorer, fonde, virksomheder og privatpersoner som gennem 2016 

støttede vores arbejde.  

Klovntoret takkes for en stor indsats, hvor ansatte såvel som frivillige alle er med til at drive 

foreningen fremad. Godt gået! 

Hospitalsklovnene takkes! Foreningen har nogle fantastisk dygtige, veluddannede 

hospitalsklovne, som får det hele til at fungere. Det får vi bekræftet af feedback fra alle sider, 

fra landets hospitaler, fra nye sundhedsområder og det er vi stolte af og taknemmelige over 

Mod slutningen af 2016 søgte foreningen efter nye, kommende hospitalsklovne, og fik over 100 

ansøgninger til 8 uddannelsespladser, men mange kvalificerede ansøgere. De 8 bedste er 

optaget, og er på vej til at blive en del af vores forening. Velkommen!   

2016 har givet anledning til refleksion og der er ting, vi kan gøre bedre:   

Kontraktarbejdet er i fuld gang, og handler om hospitalsklovnen som freelancer versus i et 

ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver med ansvar for sygdom og pension. Det er en 

omfattende opgave, der gudskelov er god dialog omkring. Det fylder meget og formanden ved, 

at der arbejdes med at lave en rigtig god løsning for den enkelte og for foreningen.  

En ting, som fyldte meget i 2016, var opblomstringen af Scary Clowns. I medierne blev 

klovnefiguren udfordret og vi måtte kæmpe for retten til at bruge den røde næse som en fast 

og stærkt integreret del af vores virke. Det lykkedes at ride stormen af, og foreningen kom 

igennem den turbulente tid via god planlægning, og klovnefiguren overlevede uden skrammer.   
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Fremtiden 

Efterspørgslen efter hospitalsklovnene er stor - væsentligt større, end foreningen er i stand til 

at imødekomme med nuværende størrelse og aktivitetsniveau.  

Det tætte samarbejde med flere af de store hospitaler (OUH, Rigshospitalet) viser fortsat, at 

flere hospitalsklovne efterspørges. Børnepsykiatrien betyder at 3 nye steder besøges fra august. 

Der er stor interesse fra demensområdet, fra autismeområdet, for involvering i internationale 

missioner samt flere andre, potentielle udviklingsområder.  

Vi gør vores bedste og fortsætter med at udvikle foreningen. Men vi gambler ikke med det vi 

har opnået, og har derfor besluttet at kontrollere væksten, så der bevares rum og plads til alle. 

Det holder vi fast i, uanset om vi præsenteres for en stor pose penge. 

Formanden slutter af med ’TAK’ til alle i foreningen for en fantastisk indsats - hospitalsklovne, 

ansatte, frivillige, medlemmer, samarbejdspartnere og kollegaer i bestyrelsen. Han ser lyst på 

fremtiden, budgettet er positivt, og vi har allerede haft en udmærket start på 2017. 2017 bliver 

også året, hvor foreningens indsats på demensområdet afklares, for ressourcerne skal ikke tages 

fra børnene. Det er en stor opgave, som vi glæder os til at løse.  

Spørgsmål:  

 Formanden bliver spurgt om hvorvidt foreningens investeringspolitik er lagt inden for en etisk 

ramme. Formanden svarer, at investeringsfirmaet Maj Invest, som varetager foreningens 

investeringer, lever op til den ønskede etiske standard og har tiltrådt FN’s 6 principper for 

ansvarlige investeringer (UNPRI).1 Foreningen er meget opmærksom på at foretage lødige 

investeringer og ser desuden på risiko, hvorfor vi overvejende placerer overskudslikviditet i 

obligationer. 

 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

c) Godkendelse af det reviderede regnskab 

 

Direktøren fremlagde regnskabet for 2016. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

d) Budget for året, herunder kontingentfastsættelse 

Direktøren fremlagde budgettet, og gik derefter videre til kontingentfastsættelse, som årligt skal 

fastsættes af generalforsamlingen.  

Foreningen opererer lige nu med 2 typer medlemskab: 

 

Medlemstype 1  

Medlemmer med direkte tilknytning til Danske Hospitalsklovne. 

Medlemskabet giver stemmeret ved foreningens generalforsamling.  

                                                           
1 Maj Invest: Vores fokus på ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i tre hovedområder: forretningsledelse, miljø 
og socialt ansvar. Der lægges særlig vægt på følgende internationale principper; FN’s Global Compact, OECD’s 
Retningslinjer for Multinationale Virksomheder samt relaterede konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagers 
rettigheder, miljø og korruption. 
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Kontingent:    250 kr. pr. år 

  

Medlemstype 2 (støttemedlemskab) 

Kan tegnes af alle fysiske personer, med interesse i foreningens arbejde. Kontingent er variabelt, 

og der er disse tre kategorier: 75 kr. pr. mdr.  

   100 kr. pr. mdr.  

   150 kr. pr. mdr.  

De første 250 kr. er ikke fradragsberettigede. De resterende månedlige indbetalinger er 

fradragsberettigede. Medlemskabet giver stemmeret ved generalforsamlingen. 

 

Direktøren afslutter med at berette, at Danske Hospitalsklovne nu har ca. 8.000 faste 

medlemmer/bidragsydere.  

Der var følgende spørgsmål til det fremlagte:  

 Er der en minimumsgrænse for, hvor lille et støttebeløb kan være? Direktøren svarede at 

for støttemedlemsskaber (type 2) er mindsteindbetalingen som udgangspunkt kr. 75 pr. 

måned, men at vi har enkelte støttemedlemmer, som har ønsket at støtter med mindre 

beløb, da det er hvad medlemmets privatøkonomi tillader og det byder vi velkomment. 

 Er tipsmidlerne afhængige af foreningens medlemstal? Direktøren forklarede, at det ikke 

var tilfældet med den type tipsmidler foreningen modtager. 

Budget for året 2016, samt gældende satser for kontingent, blev godkendt af 

generalforsamlingen.  

 

e) Vedtægtsændringer 

Foreningens formand Benjamin Lundström tager ordet, gennemgår og motiverer de foreslåede 

ændringer i vedtægterne således:  

 

Den første ændring bør ske, for at bestyrelsen i tilfælde af et forsøg på ’hostile take-over’ sikres 

tid og mulighed for at forberede et forsvar af foreningen og sikre dens bevarelse. Den næste 

vedtægtsændring bør gennemføres for at sikre, at der ikke på nogen måde kan være økonomiske 

interesser mellem bestyrelsesmedlemmer og forening, og ingen således kan tjene penge på sin 

tilknytning til foreningens bestyrelse. 

 

 Vedtægtsændring § 4, ændring af nuværende stk. 5 og 6 fra:  

 

”Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.  

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, der er indmeldt i foreningen senest 

tre måneder før generalforsamlingen. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke 

stemmeret.” 

 

til: 

 

”Mødeberettiget er alle medlemmer, der skriftligt til foreningens sekretariat eller via foreningens 

hjemmeside tilmelder sig senest én uge før generalforsamlingens afholdelse. Alle 

mødeberettigede medlemmer har taleret på generalforsamlingen.  
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Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, der er mødeberettiget og er indmeldt 

i foreningen senest tre måneder før generalforsamlingen. Medlemmer, der er i restance med 

kontingent, har ikke stemmeret.” 

 

Vedtægtsændring (tilføjelse) til § 6 

Tilføjelse af følgende nye stykke: 

 

Efter nuværende stk. 1: 

 

”Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller personer, der 

indtager en ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, 

hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for 

de nævnte personers nærtstående. Uanset ovenstående modtager bestyrelsen ikke honorar for 

sit bestyrelsesarbejde.  

Bortset fra indgåelse af aftale om ansættelse som lønmodtager eller tilknytning som 

hospitalsklovn, kan foreningen ikke indgå aftaler om samhandel eller leverancer med 

ledelsesmedlemmer eller disses nærtstående, herunder virksomheder, hvori ledelsesmedlemmer 

eller deres nærtstående har en økonomisk interesse, såfremt der heri opnås profit for nævnte 

ledelsesmedlemmer mv.” 

 

 

Vedtægtsændring (tilføjelse) til § 6 

Efter nuværende stk. 15 (startende med ”Beslutninger i bestyrelsen træffes med almindeligt 

stemmeflertal…….”: 

 

”Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor den 

pågældende har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens. Direktionen 

deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen finder, at særlige hensyn taler imod.” 

 

Her var ingen indvendinger til vedtægtsændringerne på generalforsamlingen, og begge blev 

vedtaget.    

 

f) Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

g) Valg af bestyrelse  

Benjamin Lundström, Nils Balle, Mette Brich (klovnerepræsentant) og Hans Wittrup var alle på 

valg. Alle undtagen Hans Wittrup ønskede genvalg. I Hans Wittrups sted blev Bent Ottesen 

opstillet af bestyrelsen som kandidat. Som varslet på forrige generalforsamling har Hans Wittrup 

ønsket at forlade bestyrelsen, efter lang og tro tjeneste. Direktør Kenneth Øhrberg fortæller, at 

i Hans’ sted opstiller Bent Ottesen, der er projektdirektør for BørneRiget og professor dr. med. i 

gynækologi og obstetrik.  

Benjamin Lundström, Niels Balle og Mette Brich blev genvalgt til bestyrelsen. Bent Ottesen blev 

valgt til bestyrelsen.  

 




