Referat fra Langeland Hjertestarterforenings generalforsamling,
onsdag den 16.marts 2011 kl. 19:00 i Borgerhuset i Rudkøbing
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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2010 samt budget for 2011
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for 2011
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Ad1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen kl. 19:00 og foreslog Finn Pedersen fra Skrøbelev/Torpe
som dirigent. Finn blev valgt med akklamation.
Dirigenten fik ordet og konstaterede at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i
overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Ad2. Bestyrelsens beretning
Formanden indledte med at Langeland nu har landets bedste dækning af
hjertestartere og det højeste antal uddannede førstehjælpere målt i procent af
befolkningen. For det resultat takkede formanden det store lokale engagement i året
der er gået. 83 hjertestartere og 175 frivillige udbringere, har betydet at vi i dag, er
optaget i politiets registreringsdatabase med alle vores hjertestartere og alle vores
udbringere.
Den samlede beretning kan læses på hjemmesiden www.lhf-hjerte.dk.
Dirigenten efterlyste spørgsmål til beretningen. Dette var ikke tilfældet, hvorefter
dirigenten erklærede beretningen for godkendt.
Ad3. Fremlæggelse af regnskab for 2010 samt budget for 2011

Efter udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen har en granskning vist at det
bliver nødvendigt at hæve årskontingentet. Derfor kan budgettet for 2011 først
besluttes under agendaens punkt 5, som lyder: ”Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr
og kontingent for 2011”
Da der ikke var modsigelser eller kommentarer til dette, noterede dirigenten denne
ændring og bad kassereren om at fremlægge regnskabet for 2010.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2010.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Budgettet blev ligeledes fremlangt, men lagt til endelig beslutning under agendaens
punkt 5.
Ad4. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag til behandling.
Ad5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for 2011
Med udgangspunkt i det fremlagte budget foreslog Kassereren en årlig
kontingentforhøjelse fra 100 kr. til 150 kr. pr hjertestarter pr. år. Ingen stemte imod,
og dermed betragtes kontingent og budget for 2011 som godkendt.
Ad6. Valg af bestyrelse
Dirigenten oplyste at kasserer og næstformand var på valg, og at begge, forlods
havde givet udtryk for ønske om genvalg. Suppleant Jens Oldenborg var også på valg,
men havde ifølge formanden ikke ytret sig, hvorfor en ny suppleant skulle findes.
Resultat blev at:
Flemming Sørensen og Jørgen Larsen blev genvalgt, og Svend Sørensen fra Rifbjerg
modtog posten som suppleant. Alle blev valgt med akklamation.
Ad7. Valg af revisor
Dirigenten lyttede til formandens forslag om at genvælge Anna Elnegaard som
revisor. Anna indvilgede og da der ikke var andre forslag blev Anna Elnegård genvalgt
med akklamation.
Ad8. Eventuelt
Hans fra Snøde efterlyste nogle flere ”åbne” genopfriskningskurser for
førstehjælpere. I de mindre lokal områder er det ikke muligt at samle deltagere til et
helt hold. Der er derfor behov for genopfriskningskurser hver 2. år, og LHF bør

arrangere nogle åbne kurser, hvor alle foreninger kan melde sig til. I øvrigt gav Hans
udtryk for at det er svært at få ”Hjælpere” til at melde sig som udbringere!
Et medlem ville vide om foreningerne skal henvende sig til Flemming eller Svend
(Instruktøren) direkte når der skal bestilles førstehjælpskurser. Flemming svarede, at
det bestemmer man selv. Hvis man har deltagere til et helt hold er det helt fint at
kontakte Svend direkte.
Et medlem fra Humble mente at have set visse skabe hvor der sidder sedler med
navne på førstehjælpere som kan tilkaldes, og undrede sig over at der ikke sidder
tilsvarende sedler i alle skabe. Formanden forklarede at sedlerne er et levn fra
starten på foreningens historie, og at de ikke er aktuelle længere fordi alle
Hjertestartere nu er registreret hos Alarm Centralen. Hvis man skal bruge en
hjertestarter og en førstehjælper ringer man -112- og så går resten af sig selv.
Flemming fra Spodsbjerg fortalte om flytningen af en Hjertestarter fra Lodsstation,
som er lukket. Han mindede om at en sådan flytning skal planlægges nøje, idet der
skal være sammenhænge mellem fysisk flytning og besked til Alarmcentralen,
medlemmerne i området og LHF’s Hjemmeside heri inkl. billeder af ny placering. Så
”det er ikke noget man bare gør over natten”.
Formanden sluttede generalforsamlingen med at orientere om at der er vedtaget en
ny international standard for skiltning af Hjertestartere. Det nye skilt er grønt, og vil
blive erstattet uden beregning for foreningerne.
Da der ikke var flere spørgsmål lukkede dirigenten generalforsamlingen kl. 19:55 og
takkede forsamlingen for god ro og orden.
Efter Generalforsamlingen holdt læge, Anne Møller Nielsen fra Rigshospitalet, et
indlæg om de mange vigtige data der indsamles fra hjertestartere der har været i
brug. Anne’s indlæg var lærerigt og meget inspirerende.
Referent: Susanne Walgard Larsen, Snøde Hesselbjerg, den 17.03.2011
Referat godkendt af dirigent: Finn Pedersen Skrøbelev/Torpe, den 18.03.2011.

