
GODTHAABs VENNEFORENINGS ÅRSBERETNING FOR 2020 
 

• Foreningens formål 
 Opprettholde og styrke Godthaabs betydning som et  

velrenommert rehabiliteringssenter. 
 Trivselsfremmende tiltak i Godthaabs tilbud. 
 Skaffe inntekter til gjennomføring av foreningens formål. 

• Styrets sammensetning: 
Anita Asdahl Hoff (leder), Turid Malm, Kirsten A. Hauge, Brit Wenche Moestue, 
Simon Kok, Brita Marie Lund (vara), Christian Fuchs (ansattes representant) 
Styret har gjennomført 4 styremøter.  Det planlagte årsmøtet i 2020 ble avlyst pga 
covid-19.  Adm. Dir Lillanna L. Engzelius har deltatt på alle møtene. 

• Medlemmer og økonomi 
57 betalende medlemmer hvorav 13 nye i 2020 mot 52 medlemmer i 2019.   

 Vi har fått pengegaver på kr 6.647, galleriinntekter på kr 6.770 (tross kun 4 
 utstillinger) og medlemsinntekter på kr 16.825. På grunn av Covid-19 og liten aktivitet 
 har vi gått med overskudd og har således god økonomi til å møte året med flere 
 aktiviteter og innfri ønsker fra Godthaab til glede for pasientene. Vi hadde kr 80.810 
 på konto ved  årsslutt 2020 mot kr 66.058 ved årsslutt 2019. Utgiftene beløp seg til 
 kun kr 16.110  mot kr 65.050 i 2019. Foreldreorkesteret spilte gratis i starten av året. 

• Musikkunderholdning: 
Haslum skoles foreldreorkester; 3 gla´jazz-kvelder (gratis) 
Olav Dag Hegna; 9 piano-kvelder (gratis) 
Finn W. Hauge og Alf Bergersen; gitar og akkordeon (2 ganger) 
Jan Larsen; piano og sang (2 ganger) 
Evelina Petrova og Ola Asdahl Rokkones; akkordeon og saxofon (utekonsert) 

• 4 Utstillinger: 
Kjersti Rahbek Hvamb, Ima Eriksen, Kirsten A. Hauge og Anita Asdahl Hoff (ingen 
vernissage), Ingeborg Breder og Kirsten A. Hauge (ingen vernissage og utstillingen 
henger der fortsatt). Alle planlagte utstillinger ble og er satt på vent.  

• Diverse 
 Vaffelsteking ble gjennomført nesten hver måned; i hovedsak utendørs om været 
 tillot det. 
 Rydding av Godthaabs kunst på veggene. 
 Friske blomster i den blå stuen inntil Godthaab stengte for besøkende. 
 Planlagte kåserier og aktiviteter ble avlyst. 
 Planlagt omtrekking av rød salong i den blå stuen er utsatt men utegrill innkjøpt.  
 Utdeling av stipend ble heller ikke aktuelt. 

• STOR TAKK TIL: 
Alle trofaste og nye medlemmer som har støttet Venneforeningen og Godthaab i 
form av vennebeløp, økonomiske gaver og annet. 
Alle som har bidratt med underholdning og utstillinger til tross for at Godthaab 

 stengte ned.  
 Ledelsen, ansatte ved Godthaab og kjøkkenet for godt samarbeide. Vi er imponerte 
 over hvordan Godthaab har klart seg gjennom dette krevende året; uten smitte. 
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