
Referat fra Generalforsamlingen den 23. marts 2022 i Cafe Åndenød. 

 

Referent: Annette 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 

A. Birgit byder velkommen og udpeger Nils Jan Hansen til dirigent. 

 

B. Beretning om Cafe Åndenøds virksomhed i det forløbne år ved formand Birgit 

Schelde Holde.   

 

Birgit gennemgå beretningen, fortæller om årets gang i Cafe Åndenød. 

Vi åbnede op efter sommerferien 2021, hvor vi startede med arrangementet 

”hvad er meningen” med præsten fra Hospice Sjælland Christina Ørskov 

Christensen, som kom med et oplæg til at kigge på, hvor forskelligt vi takler 

kriser, hvordan man lever med dem. 

Med et års forsinkelse kunne vi endelig fejre dobbelt jubilæum med et års 

forsinkelse, så Cafe Åndenød fejrede sit 11 års jubilæum og lungekoret sit 6 års 

jubilæum, hvilket Trekroner kirke dannede rammen om. 

I november er der international lungedag, hvor vi denne gang stod i Kvickly 

Hyrdehøj sammen med sundhedscentret.  

I november holdt vi en dejlig julemiddag uden anelse om at Coronaen igen stod 

for døren.      

Vi har ligeledes samarbejde med Roskilde Ældremotion og kirken. 

Vores arrangementer kan ses på Lungeforeningens hjemmeside (lunge.dk), 

dagbladet og Roskilde avis. 

Beretningen blev godkendt. 

C. Valg til bestyrelsen: 

På valg er Jonna Keller som ikke ønsker genvalg  

Og Nils Jan Hansen som ønsker genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Sanne Plank i stedet for Jonna Keller. 

Sanne Plank blev valgt. 

Bestyrelsen består herefter af: Birgit Schelde Holde, Annette Landil Hansen, 

Nils Jan Hansen og Sanne Plank. 



D. Foreslag til kommende arrangementer: 

Fysioterapeut/   Åndedræt 

  kropsholdning 

Ernæring      -    Diætist 

                   -    Protein 

                   -    Total kost 

                   -    Appetit 

Psykolog Bo Snedker Bomann   - Pårørende. 

Hjælpemidler/ Ergoterapeut - praktiske gøremål 

Politiker 

- NIV 

- Ilt firma 

- Fausing fra Hvidovre Hospital – udvikler af iltrobot til måling af iltmætning. 

        

Vi sluttede arrangement af med en lille ordleg. På et stykke papir skulle 

deltagerne skrive tre ord, som de kom i tanke om, når de tænkte Cafe 

Åndenød: 

Følgende ord kom på tavlen: 

Samvær 

Udveksling af viden (samvær) 

Ligesindede  

Fællesskab (hygge) 

Ny viden 

Foredrag 

Møde dejlige mennesker 

Gode ideer 

Inspiration 

Åndenød 

E. Det var så slut på dagens arrangement. 

Vi takker for god ro og orden.  


