
GODTHAABs VENNEFORENINGS ÅRSBERETNING FOR 2021 
 

• 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 (nestleder), Brit Wenche Moestue, Simon Kok, 
Brita Marie Lund, Christian Fuchs (ansattes representant) Kirsten A. Hauge gikk bort i 
januar og vi lyser fred over hennes minne.  Brita Marie Lund ble fast medlem.  
Styret har gjennomført 4 fysiske styremøter.  Det planlagte årsmøtet i 2021 ble avlyst 
pga covid-19.  Adm. Dir Lillanna L. Engzelius har deltatt på alle møtene. 

• Medlemmer og økonomi 
Vi har hatt 45 betalende medlemmer i 2021 mot 57 i 2020. Vi har fått medlems-
inntekter på kr 13.350, pengegaver på kr 3.050 og galleriinntekter på kr 1.405. 
Inntektene er ikke så høye som fjoråret.  På grunn av Covid-19 og liten aktivitet har vi 
heller ikke hatt utgifter til underholdning; kun blomster til utstillere og til den blå 
stuen. I stedet valgte vi å bidra til aktivitetssti (økonomisk og fysisk), med trenings-
apparater og ute-benker som har vært til stor glede for både pasienter og ansatte. 
Den store utgiften på 68.500 gjorde at vi fikk redusert vår kapital fra kr 80.810 i 2020 
til kr 25.400 ved årsslutt 2021.  Vi har økonomisk ryggrad til å drive videre samtidig 
som vi er avhengig av økonomisk støtte om vi skal øke trivselsfremmende tiltak for 
pasientene som: underholdning, utstillinger, temakvelder, gaver med mer. 

• 4 Utstillinger: 
*Ingeborg Breder og Kirsten A. Hauge (utstillingen varte i 10 måneder).  
*Britt S. Lønaas, Laila Engebretsen og Anne Haavik (ingen vernissage) 
*Charlotte Augusta S. Høy (ingen vernissage) 
*Kjersti Rahbek Hvamb og Ingela Adamson (ingen vernissage) 
Da både Cafeen og Godthaab har vært stengt for besøkende antar vi at det er 
årsaken til lite salg av bilder i år. Noen av de planlagte utstillingene ble utsatt.  

• Diverse 
 *Vaffelsteking ble gjennomført nesten hver måned. 
 *Vi har registrert Venneforeningen i Frivillighetsregisteret som gjør det enklere å 
 søke stipender og delta i grasrotandelen til Norsk Tipping.  
 *Vi har bidratt med innlegg i Budstikka, markedsføring av underskriftskampanje 
 og deltakelse i fakkeltog for å påvirke politikernes beslutning om Godthaabs 
 utbyggingsplaner som er nødvendig for å oppgradere og vedlikeholde Godthaab. 
 *17. februar godkjente Formannskapet at Godthaab får gå videre med planene. 
 *Jarl Goli donerte 4 bilder til Venneforeningen; 3 til salgs og et til utlodning. 

• STOR TAKK TIL: 
*Alle trofaste og nye venne-medlemmer som har støttet Venneforeningen og 
Godthaab i form av vennebeløp, økonomiske gaver og annet. 
*Alle som har stilt ut bilder til tross for at Godthaab har vært stengt for besøkende.  

 *Ledelsen, ansatte ved Godthaab og kjøkkenet for godt samarbeide. Vi er imponerte 
 over hvordan Godthaab har klart seg gjennom dette krevende året; uten smitte. 
 (Mars 2022) 


