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Ad 1. Valg af dirigent 

 

Peter Evald Petersen blev foreslået og valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 

 

Formanden bad her om ordet for en kort bemærkning. Bestyrelsen havde som gæst inviteret læge 

Finn Lund Henriksen fra Odense Universitets Hospital, og bad om forsamlingens tilladelse til at 

give ordet til Finn, i umiddelbar forlængelse af Bestyrelsens beretning. Dirigenten konstaterede at 

der ikke var indvendinger mod dette, og at tilladelsen dermed var givet.  

 

 Ad 2. Bestyrelses beretning 

 

Formanden, Henrik Schakow aflagde beretning om foreningens arbejde i 2009.  

- LHF’s succes kan blandt mere, måles i nogle håndfaste nøgletal som; Vi har tilslutning fra 

29 lokal-foreninger – Snart er der 80 installerede Hjertestartere, her på vores Ø. Ved sidste 

GF var der bare 45! Mere end 800 personer har modtaget førstehjælpskursus igennem de 

sidste 2 år. Foreningen dækker medlemskaber blandt 2640 husstande/virksomheder og andet 

på øen, svarende til mere end 20% af Øen postadresser, og rundt regnet 5000 personer.  

- LHF har haft en del presseomtale – mest for det gode, og vi har scoret point på vores succes 

med at være en af de få foreningen der har fået vores Hjertestartere tilmeldt alarmcentralen 

1-1-2. Det som man troede var forbeholdt Københavns kommune – blev nu også LHF. 

Bestyrelsen sender i den forbindelse en stor tak til Beredskabschef Torben Tørnqvist, for 

hans indsats, uden den var det ikke sikkert at det var nået så langt.  

- Medtronic har været i gavehumør, og har doneret et par hjertestartere i året der er gået. Først 

i det nye år er vi i tillæg blevet tilbudt ombytning af 10 stk. CR+ startere med den større og 

mere avancerede LP1000, til en pris svarende til batteri- og elektrodeskift på CR+ startere. 

Det har vi taget imod, med tak til Medtronic. 



- Til slut opfordrede formanden alle medlemmerne til at få vedligeholdt deres færdigheder i 

Hjerte- Lungeredning. Ved redning af et Hjertestop er det sekunderne der tæller! Hjerte- 

starteren gør det ikke alene! På landsplan er der kun 5-6 % der overlever et hjertestop. Det 

kan blive bedre! LHF tilbyder nye genopfriskningskurser i år.  Meld dig!  

- Og som det allersidste opfordres de foreninger, der endnu ikke har fået opsat emaljeskiltene 

med Logo ved siden af Hjertestarter skabene, til at få det gjort. 

Det er det vi er her for, VI TAGER HÅND OM HINANDEN! 

 

Herefter gav Henrik ordet til læge Finn Lund Henriksen fra Odense Universitets Hospital (OUH).  

Finn fortalte om samarbejdet mellem Hjertemedicinsk afdeling og Langelands Hjertestarter-

forening. LHF har med Finn’s ord været: Et usædvanligt, prisværdigt og veltilrettelagt projekt, som 

det er fundet givende at indgå samarbejde med. Aftalen betyder, at hjertestartere på Langeland, vil 

når de har været brugt, blive transporteret til OUH sammen med patienten. Når det sker, tappes 

Hjertestarteren øjeblikkelig for data, og er således med til at give grundlag for en hurtig diagnose af 

patientens samlede tilstand og behandling. Desuden indgår de data der indsamles i en erfaringsdata-

base, herunder information om hvor lang tid der er gået fra alarmen (1-1-2) er kaldt, til 

hjertestarteren er sat på patienten, desuden analyseres værdien af den hjertemassage og den 

ventileringen der er givet. Alt sammen særdeles brugbare data fra det virkelige liv, som man ”kun” 

kan blive klogere af, afsluttede Finn Lund Henriksen.  

 

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til bestyrelsens beretning. 

Et medlem undrede sig over at den Store Hjertedag i Tullebølle, sidste sommer, ikke var nævnt i 

bestyrelsens beretning. Det forklarede Henrik med at der efter bestyrelsens opfattelse var snakket, 

og delt så mange roser ud i den forbindelse, at det næsten ville virke som en gentagelse, men på 

opfordringen ridsede Henrik forløbet op omkring den store sommer-event 2009 med omkring 150 

deltagere, og takkede for den store indsats fra de medvirkende.   

 

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning. Et stort flertal stemte for og ingen stemte imod. 

Dirigenten konstaterede herefter at beretningen var godkendt.  

 

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab for 2009 og budget for 2010 

 

Kassereren, Flemming Sørensen fremlagde det reviderede regnskab for 2009 og Budget for 2010.  

Dirigenten satte regnskabet til afstemning. Et stort flertal stemte for og ingen stemte imod. 

Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt.  

 

Fleming sluttede sin præsentation med et HIP! til alle foreningerne, om at sætte kontrol af 

Hjertestarterne i system, så der er sikkerhed for at en Hjertestarter altid virker. Og at melde deres 

førstehjælpere til suppleringskurser så de får genopfrisket deres færdigheder.  

 

 

  



Ad 4 Behandling af indkomne forslag 

 

Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet andre forslag end bestyrelsens allerede 

fremsendte forslag om ”ændring af vedtægternes §11”, der lød som følger:  

 

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes §11 andet afsnit, fra: 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en 

kasserer. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  

 

Til ny tekst: 

Bestyrelsen består af 5 personer, valgt blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen, på 

foreningens ordinære generalforsamling. På lige årstal afgår formand, et bestyrelsesmedlem og 

suppleant. På ulige årstal afgår næstformand, kasserer samt et bestyrelsesmedlem. Genvalg kan 

finde sted.  

 

Der var stor forståelse blandt deltagerne for bestyrelsens ønske om den nævnte vedtægtsændring, 

men udtryk for nogen skepsis med hensyn til bestyrelsens bevarelse af retten til at konstituerer sig 

selv; Nu hvor foreningen ligger inde med en kassebeholdning på mere end 100.000 kr. som et 

medlem udtrykte det. Det normale i sådan en situation vil være at lade kassereren vælge på 

generalforsamlingen, så der er fuld tillid og opbakning til kassereren. Også dette udsagn var der 

forskellige meninger om, som afstedkom en engageret debat blandt visse af deltagerne. Da 

forsamlingen nåede frem til det der lignede en enighed, blev bestyrelsen bedt om at formulere den 

ny tekst til §11, som kunne gå til afstemning.  

Der blev holdt en kort pause, hvorefter generalforsamlingens punkt 4 blev genoptages med følgende 

forslag til ændring af vedtægternes §11: 

 

Afgørende tekst: 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og konstituerer sig selv med en formand, 

næstformand og kasserer. Bestyrelsen består af 5 personer valgt blandt foreningens 

medlemmer på den ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen. 

På lige årstal afgår 2 medlemmer og suppleanten. På ulige årstal afgår 3 medlemmer.  

Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.    
 

Mødet blev genoptaget, og dirigenten satte det omformulerede forslag til afstemning. Et stort flertal 

stemte for, ingen stemte imod. Dirigenten konstaterede af forslaget var vedtaget. 

 

 

 

Ad 5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for 2010 

 

Flemming Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om uændret indmeldelsesgebyr og kontingent 

for 2010.   

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Et stort flertal stemte for, ingen stemte imod. Dirigenten 

konstaterede at budgettet var godkendt.   

 

 

  



Ad 6. Valg af bestyrelse 

 

Dirigenten konstaterede at alle bestyrelsesmedlemmerne forlods havde udtrykt vilje til at modtage 

genvalg. Dette budskab modtog forsamlingen med akklamation, hvorefter det er givet at: 

 

Som bestyrelse fortsætter:  

Henrik Schakow 

Flemming Sørensen 

Bruno Hansen 

Lars Nørager Larsen 

Jørgen Gudmand Larsen  

 

Som Suppleant fortsætter: 

Jens Oldenbjerg 

 

 

Ad 7. Valg af Revisor 

 

Som det gjaldt med bestyrelsen, kunne dirigenten konstatere at også revisor var villig til genvalg.  

Og hurtigt efter blev Anna Elnegaard genvalgt med akklamation.  

 

 

Ad 8. Eventuelt 

 

Et medlem ønskede at tale om det seneste brev ”Skolemesterbrevet – som det blev kaldt”, udsendt 

af bestyrelsen, om eftersyn af Hjertestartere. Brevet var blevet modtaget som ”et kærligt spark i 

bagen”, men spørgeren efterlyste noget mere information om – Hvor længe batterier og elektroder 

kan forventes at holde – OM LHF vil tilbyde en serviceringsordning, og hvad det i givet fald vil 

koste, og andre praktiske spørgsmål. 

Formanden redegjorde for baggrunden for brevet og situationer, hvor hjertestartere ved tilfældig-

heder er opdaget at være i udu!. Det er bare ikke i orden! Og det kan vi ikke ”leve med” udredte 

formanden. Udløbsdato for elektroderne kan læses på den udvendige del af elektrodepakningen, så 

det er bare at læse dem af. For batterierne gælder det, at i CR+ starterne holder de i ca. 2år, men 

skal altid skiftes efter brug. I LP1000 starterne holder de i op til 4-år.og skal ikke udskiftes selvom 

hjertestarteren har været i brug. Det kommer an på hvor meget rest-strøm der er tilbage, hvilket 

fremgår af ”meteret” når man tester, 100 % -75 % -50 % -25 %. Udskiftning bør ske ved 50 %. 

 

 

Et medlem ville vide hvad forskellen er på CR+ og LP1000. Og det direkte spørgsmål var: Købte vi 

katten i sækken, da vi anskaffede CR+ Maskinerne? Formanden fortalte kort om forskellene i de to 

modeller og endte med at forsikre, at de to modeller er lige gode til at redde liv, men er rent 

teknologisk noget forskellige.  

 

 - 

Et medlem efterlyste ”Langelandskortet med Hjertestartere” i en elektronisk udgave, så den kan 

lægges på en hjemmeside. Flemming lovede at tage sig af den sag.  

 

  



- 

Et medlem opfordrede bestyrelsen til at udarbejde et reelt overslag over hvad det vil koste at lave en 

fælles ordning til eftersyn og kontrol af Hjertestarterne på Langeland. Formanden replicerede, at de 

foreninger der måtte have interesse i dette, bør henvende sig til bestyrelsen.   

 

- 

Birger fra Skrøbelev/Torpe foreningen præsenterede, på bestyrelsens opfordring, sit tilbud om pr. 

opgave at udarbejde materiale om hjertestartere, placering og kontaktpersoner, til andre foreninger, 

som måtte ha’ behov. Det koster 300kr. i startgebyr og 6 kr. pr A4 ark,1kr i lomme format, som 

blev vist på mødet.  

Interesserede kan kontakte Birger direkte eller LHF.  

 

- 

Et medlem ville – igen med henvisning til ”Skolemesterbrevet”, forhøre sig om en forening eller 

person kan holdes juridisk ansvarlig, hvis, som spørgeren udtrykte det ”et liv går tabt på grund af at 

tiden er brugt til at søge og hente en Ikke-fungerende Hjertestarter? 

Emnet blev drøftet og kommenteret fra mange hold, men alt i alt var den gængse opfattelse den, at 

ingen person eller forening kan holdes ansvarlig i sådan en situation, kun ens samvittighed / moral. 

 

- 

Foreningen i Humble afsluttede punktet ”Eventuelt” med en oplysning om at vedligeholdelse af en 

hjertestarter ifølge deres udregninger løber op på 1050kr. pr. år pr hjertestarter.  

 

Det tal kan foreningerne så evt. bruge til deres næste budget.  Red. 

 

 

Klokken 20:50 sluttede dirigenten mødet med at takke forsamlingen for god ro og orden. 

 

 

 

Referent: Susanne Larsen,  Snøde Hesselbjerg  09.02.2010  

 

 

 

 

Referat godkendt af dirigent: Peder Evald Pedersen den 11.feb 2010  

 

 

 

 

 

 

PS.: Bestyrelsen oplyser at der udsendes særskilt opkrævning af kontingent for 2010  

 

  


