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Kære medlem

Du sidder netop nu og kigger i vores første med-
lemsblad. Det er rigtig glædeligt for os i bestyrel-
sen og vi håber, at bladet også vil blive til nytte 
og gavn for dig.

Det er aftalt, at bladet skal udkomme fire 
gange om året – og allerede herfra starten bringer 
vi en opfordring til jer medlemmer om at komme 
med indlæg til bladet.

Dette første nummer indeholder i sagens natur 
en del stof fra den netop overståede generalfor-
samling krydret med nogle dejlige stemningsbil-
leder fra Montebello denne sommer. Næste 
nummer af medlemsbladet er på trapperne tidligt 
i det nye år.

På bestyrelsens vegne
Per Jacobsen
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Bestyrelsens beretning
- år 2 (2005 -2006)

Bestyrelsens arbejde

Kære medlemmer
Det er tid at gøre status for det andet år, i vores 
støt voksende forening.

Året har budt på lidt af hvert. Der har været 
gode og dejlige oplevelser for nogle af os, men 
der har også været problemer at håndtere.

For øjeblikket er vi en bestyrelse uden sup-
pleanter. Det skulle vi gerne have rådet bod på 
lidt senere på dagen.

På grund af et aflyst medlemsarrangement i 
december og andre uheldige omstændigheder 
(blandt andet vejrlig) kom bestyrelsen først for 
alvor i arbejdstøjet langt inde i det nye år.

Margit Hestbech meldte dog tidligt på året, 
at hun på grund af højskoleophold og andet 
ønskede at trække sig fra bestyrelsen. I foråret 
meddelte Kristian Kindtler, at han også ønskede 
at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Dette blev 
taget til efterretning. Sekretær Ulla Vejlø er der-
for rykket op som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. 
Herudover er der ikke sket ændringer. Næst-
formand er stadig Freddie Førster og kasserer er 
fremdeles Solveig Hansen.

Møderne 
Vi har i alt afholdt 4 bestyrelsesmøder (den 23/3 
hos Ulla i Sorring, den 23/4 på Ny Kjærsgaard i 
Silkeborg, den 18/6 hos Freddie i Silkeborg og 
sidst den 10/8 hos Asger i Hals). Møderne har 
haft en lidt varierende varighed og deltager-
antal. Vi har fastholdt ideen om så vidt muligt 
at afholde møder hos hinanden og som I kan 
forstå har vi også inddraget suppleanterne i be-
styrelsesarbejdet.

Lidt om bestyrelsesarbejdet. I al sin enkelhed 
forsøger vi at gøre det professionelt. Vi har en 
forretningsorden, der tager hånd om det, der ikke 
specifikt er nævnt i vores vedtægter. Vi arbejder 
efter en dagsorden – og tager referat (i hovedsa-
gen mest et beslutningsreferat). Vigtige områder 
fra møderne er altid at genfinde i nyhedsbrevene, 
som udsendes til samtlige medlemmer. 

Profilering og medlemshvervning
Den største udfordring - og stadig den vigtigste 
er at skaffe medlemmer – medlemshvervningen. 
Vi har arbejdet ihærdigt med dette igennem 
de seneste måneder. Som vi har været inde på 
tidligere – i sidste års beretning - sker medlems-
hvervningen allerbedst på Montebello. 

I det forgangne år har der helt bestemt været 
en god mulighed for dette. Asger Hyllen, Kristian 
Kindtler, Betina Johansen, Anne Birk Kerndrup, 
Karsten Josephsen og undertegnede har alle væ-
ret af sted, af helbredsmæssige årsager naturligvis. 
Men vi benyttede den gode lejlighed til at tale 
foreningens sag. ➤➤
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Og minsandten om ikke også Freddie Førster 
kom af sted og er endnu ikke hjemvendt. Et 
sådant massiv fremstød i medlemshvervningen 
får vi ikke lejlighed til at gøre ret ofte. Det har 
sikkert givet en hel del nye medlemmer, herom 
nærmere fra vores kasserer.

Vi skal i den forbindelse nævne, at vi ofte og 
gerne optager medlemmer fra det storkøben-
havnske område. De to støtteforeninger arbejder 
på lidt forskellig vis, selvom der er nogle sammen-
faldende fælles mål. Nogle Montebellopatienter 
foretrækker endog at være med begge steder.

Foldere og hjemmeside
Vores ansigt udadtil består primært af foreningens 
folder og hjemmesiden. Folderen har ændret 
layout gennem det sidste år – og der er lagt an-
noncer ind. Baggrunden herfor, at vi har kontrakt 
med firmaet Rosengrenen aps i Låsby. Vi har en 

økonomisk fordel af dette. Vi kan få trykt et større 
oplag – og kan endda få det gjort et vist antal 
gange om året – mod at annonceindtægterne 
tilfalder firmaet. Det er en god aftale.

Vi sørger for, at der altid er tilstrækkeligt med 
foldere på Montebello. Det er det sidste sted, 
der må mangle foldere.

Folderen bliver igen revideret efter denne 
generalforsamling – og bliver naturligvis lagt ind 
på hjemmesiden som en pdf-fil.

Foreningen har nu fået sin egen hjemmeside 
med adressen: www.montebellosvennekreds.dk 

På mange punkter ligner hjemmesiden vores 
folder. Den er bygget op efter samme koncept 
– og består af 6 sider og indeholder i øvrigt ny-
hedsbreve og beretninger fra generalforsamling 
– og har også en kalender med kommende møder 
og arrangementer. 

Det er naturligvis tanken, at hjemmesiden ➤➤
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opdateres ofte, ellers giver det ikke god mening 
at have en hjemmeside.

Det er ikke forbundet med den store udgift 
at have en hjemmeside.

Økonomi 
Vores forening er blevet større – og har som det 
vil blive nævnt senere på drastisk vis forøget sine 
indtægter.

Dette har givet os en mulighed for at tage 
vare på at opfylde foreningens formål – at støtte 
Montebello økonomisk.

Der er denne sommer blevet foræret følgende 
effekter til Montebello: strygejern, strygebræt, 
mikrobølgeovn, termokander og kaffemaski-
ner. Udgiften har beløbet sig til omkring 3000 
kroner.

Det er også blevet økonomisk muligt at give 
støtte til kørsel i forbindelse med vores besty-

relsesmøder. Det er selvsagt et ulønnet arbejde 
at være i bestyrelsen for vennekredsen i pro-
vinsen.

Et selvstændigt dagsordenspunkt er regnskab 
og budget, herunder fastsættelse af kontingent, 
så på dette sted skal vi ikke sige ret meget. 

Nyhedsbreve og medlemspleje
Som omtalt forsøger vi at holde medlemmerne 

så godt informeret om foreningens virke – og om 
det daglige arbejde. Dette sker på hjemmesiden 
og igennem Nyhedsbreve.

Der er indtil dato udsendt 5 nyhedsbreve – alle 
er at genfinde på hjemmesiden. Fremover hedder 
det ikke nyhedsbreve, men medlemsblade…

Vi har nemlig indgået kontrakt med firmaet 
Rosengrenen – og kan nu udgive 4 medlemsblade, 
årligt. (Og får en solid indtægt på dette).

Første blad har deadline i oktober og vil i sa- ➤➤
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gens natur indeholde stof fra generalforsamlingen 
og nyheder, der har med Montebello at gøre – og 
forhåbentlig med nogle gode billeder.

Siden sidst har der kun været afholdt et 
medlemsarrangement, nemlig fjordsejlladsen på 
Limfjorden. Det var også denne gang et dejligt 
arrangement med megen god musik og mad.

Vi har måttet aflyse decemberarrangementet 
sidste år – og for kort tid siden aflyste vi velvæ-
redagen i Silkeborg.

Vi hører gerne Jeres mening om det fortsatte 
arbejde med medlemsarrangementer – og vi 
ved det er svært at få folk op af stolene. Men 
jo flere vi er i foreningen jo nemmere skulle 
det jo gerne blive at få held med nogle gode 
medlemsarrangementer. Det er jo også et vigtig 
formål i foreningen, jfr. vores vedtægter.

Det har været et begivenhedsrigt år, selvom 
bestyrelsen kom sent i gang med arbejdet. Vi er 
som forening blevet godt kendt af institutionen 
Montebello. Vi har oplevet en markant med-
lemsfremgang. Vi er præsentable udadtil, folder 
og net. Vores økonomi er i kraftig bedring, og 
vi er kommet i gang med at opfylde nogle af de 
mål, vi har sat os med foreningen.

Det er bestyrelsens håb, at I som medlemmer 
vil støtte godt op om foreningen, gennem del-
tagelse i medlemsarrangementer, gennem indlæg 
i medlemsblad eller på anden vis.

Vores formål er
• At danne basis for grupper af patienter, der 

har lyst til at mødes herhjemme
• At være patienternes talerør overfor Mon-

tebello og de myndigheder, der står bag 
relevante myndigheder

• At bidrage til kampen om at bevare det frie 
sygehusvalg

• At oplyse om Montebello til potentielle 
patienter, praktiserende læger og andre re-
levante instanser

• At støtte Montebello med projekter og an-
skaffelser, fx gennem fondsansøgninger

• At afholde medlemsarrangementer med re-
levante emner

Bestyrelsen i
Montebellos Vennekreds i provinsen,

den 17. september 2006
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på Aktivitetscentret Abildhus, Abildgade 23, 
Århus, den 17. september 2006 kl. 13

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kon-

tingent 
9. Valg af formand, Per Jacobsen er på valg og 

genopstiller

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, Ulla Vejlø er på 
valg og opstiller

11. Valg af 2 suppleanter
12. Valg af 2 revisorer, Kaj Nicolajsen og Merete 

Fredsted er på valg

Til stede:
Margit Hestbech, Simon Soo Raarup, Birthe 
Jensen, Lene Lau, Steen ”Fætter” Gregersen, 
Eva Mark Nilsson, Asger Hyllen, Kaj Nicolajsen, 
Betina Johansen, Brian Bech Jørgensen, Kristian 
Kindtler, Solveig Hansen, Maja Petersen, Hedvig 
Breüner, Per Jacobsen, Steen Nyby, Ulla Vejlø

Afbud fra Freddie Førster (på Montebello).
➤➤

Referat fra generalforsamling i
Montebellos Vennekreds i provinsen
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Ad 1
Per bød velkommen til foreningens 3. gene-
ralforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne 
Maja til dirigent.

Efter en præsentationsrunde konstaterede 
dirigenten at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet.

Ad 2
Ulla blev valgt til referent.

Ad 3
Birthe og Hedvig blev valgt til stemmeudvalg.

Ad 4
Per oplæste bestyrelsens beretning.

Et bestyrelsesmedlem (Asger) kom med ind-
vending mod Solveigs rettelser til Pers udkast til 
beretningen. En langvarig debat om dette. Andre 
medlemmer påpegede, at det andre steder hed-
der ”formandens beretning”. 

Beretningen blev godkendt.

Ad 5
Solveig gennemgik regnskabet, som blev god-
kendt.

Ad 6
Ingen forslag.

Ad 7
Per: Vi har ikke i bestyrelsen drøftet, hvad vi skal 
arbejde med fremover. Foreslog at bruge tid til 
drøftelse af det fremtidige arbejde.

Asger var inde på muligheden for at kunne 
stemme pr. brev.

Kaj kom ind på indlæg til medlemsbladet, 
information om Montebello, medlemsindlæg, 
erfaringsopsamling fra medlemmerne.

Betina: forslag om at søge fonde og spon-
sorater.

Solveig: blad, Kastrup-service, Udstyr til Mon-
tebello.

Simon: forslag om T-shirts med reklame for 
Montebello.

Kristian: Det er nærmest et lotteri at blive 
udvalgt til Montebello, efter hvad der bliver sagt. 
Ved et besøg i Spanienssekretariatetet kunne man 
undersøge, hvad kriteriet er for at blive udvalgt. 
Per svarede, at han gerne tager et møde med Jes-
per Sylvest for at høre om udvælgelseskriterierne, 
men mener ikke, at det vil ændre noget.

Diskussion om dette.
Per kommenterede, at mange indlæg gik imod 

ham som formand.
Det skal ikke være sådan, at man bruger Ven-

nekredsens navn i forbindelse med en ansøgning 
om træningsophold.

Igen var der kommentarer om, at kriterierne 
er for nemme at omgås. Hvis man er lidt kreativ, 
går det tit lidt nemmere.

Steen Nyby: Skal der findes andre metoder 
til at søge på?

Maja: det lyder som om kriterier og ansøgnin-
ger kunne være tema på en medlemsaften.

Ad 8
Solveig havde udarbejdet budgetforslag og gen-
nemgik det.

Der var stærk kritik af fremgangsmåden ved 
budgetudarbejdelsen. Per forklarede, men med-
gav at formalia ikke var overholdt.

Solveig henviste til ordlyden i dagsordenen for 
generalforsamlingen: ”fastlæggelsen af budget 
foregår på generalforsamlingen”. Per foreslog 
en ekstraordinær generalforsamling, hvor man 
ser på evt. ændringer af vedtægterne.

Lene: det er dyrt at afholde generalforsamling, 
lad os vedtage budgettet og vente til næste år 
med evt. ændringer.
Per kom med 3 forslag:
1. Punktet afgøres på en ekstraordinær gene-

ralforsamling.
2. Bestyrelsen pålægges at se på budget og kon-

tingent ved næste bestyrelsesmøde.
3. Generalforsamlingen tager det oplæste bud- ➤➤
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get og forslag til kontingent til efterretning 
og generalforsamlingen pålægger bestyrelsen 
efterfølgende at godkende budget og kon-
tingentfastlæggelse.

Der var flertal for forslag 3.

Ad 9
Der var 17 stemmeberettigede til stede.

Per ønskede ikke at genopstille og begrun-
dede hvorfor. Asger blev foreslået som formand, 
men da Per blev overtalt til at opstille alligevel, 
var der skriftlig afstemning mellem de to kan-
didater.

Per fik 9 stemmer, Asger fik 6 stemmer, 2 var 
blanke.

Ad 10
Ulla blev genvalgt – der var ingen modkandi-
dater.

Ad 11
Birthe blev 1. suppleant,  Simon blev 2. sup-
pleant.

Ad 12
Merete og Maja blev valgt til revisorer.

Ad 13
Kaj blev spurgt og forklarede om Botox-be-
handling, som han har haft gode erfaringer med 
i forhold til bevægeligheden i fingre.

Margit: Kan man bedre tonen i bestyrelsen? 
Opfordrede til at behandle emnet her på gene-
ralforsamlingen.

Kristian: folk møder op, som de har lyst til på 
bestyrelsesmøderne – det skal ændres. Diskus-
sion om dette.

Asger ønskede bestyrelsen udvidet til 7 med-
lemmer. Det kan blive svært, da det er et problem 
at få folk til at opstille.

Per: personer har forskellig kemi – det er 
svært at ændre på.

Solveig søgte at forklare årsagerne til de skif-
tende mødetider.

Asger: møderne skal afholdes også selv om 
suppleanterne ikke kan komme.

Per redegjorde for forløbet omkring besty-
relsesmødet den 23.3. hos Ulla, hvor Kristian og 
Asger var kørt, inden Freddie ankom. Kristian og 
Asger havde kritiseret, at man havde vedtaget 
noget, efter at de var taget af sted.

Efter mange og lange følelsesladede indlæg og 
diskussioner erklærede Maja generalforsamlingen 
for slut – og takkede for deltagelsen.
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MONTEBELLOS VENNEKREDS
I PROVINSEN

Bestyrelsen
Per Jacobsen (formand),
Vosnæsparken 9, 8541 Skødstrup
tlf. 86 99 54 30, mobil: 23 82 42 11,
perjac@webspeed.dk

Freddie Førster (næstfmd),
Lindevænget 21, 8600 Silkeborg
tlf. 86 80 60 41, mobil 61 46 24 83,
freddief@tiscali.dk

Solveig Hansen (kasserer),
Remstrupvej 41 st., 8600 Silkeborg
tlf. 98 22 33 89, mobil 41 17 29 45,
sol@dhf-net.dk

Ulla Vejlø (sekretær),
Vibevej 8B, 8641 Sorring
tlf. 28 43 75 10,
ulve8@yahoo.dk 

Asger Hyllen (bestyrelsesmedlem),
Lilleholm 74, 9370 Hals
tlf. 98 25 50 25, mobil 41 60 50 25,
hyllen@sol.dk

Vores hjemmeside:
www.montebellosvennekreds.dk

Se også Montebellos hjemmeside:
www.hosp.dk/hsmontebello.nsf

Annoncesalg, sats og tryk:
Rosengrenen ApS, Hovedgaden 8, Postboks 54, 
8670 åsby, tlf. 86 95 15 66 - hvortil alle spørgsmål 
vedr. annoncer bedes rettet.
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Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf: E-mail:

Dato:

Underskrift:

Erklæringer:

Jeg vil gerne modtage breve på mail

Jeg giver tilladelse til at min adresse og telefonnr. fremgår af liste 
over tilmeldte til de arrangementer, jeg melder mig til
(af hensyn til evt. samkørsel).

Underskrift:

Indmeldelsesblanketten sendes til:
Solveig Hansen, Remstrupvej 41 st., 8600 Silkeborg

INDMELDELSE



ROSENGRENEN ApS - 86 95 15 66

Montebellos Venner
i provinsen
Vosnæsparken 9,
8541 Skødstrup
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