
Langelands Hjertestarterforening 

 

Referat fra Generalforsamling mandag den 2. april 2012 i Borgerhuset, Rudkøbing 

 

Dagsorden: 
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3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende år 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Ad1) Valg af dirigent 

Formanden åbnede mødet og takkede for det fine fremmøde. Rigtig mange privatejede hjertestartere og alle lokalforeninger, 

minus én enkel, var repræsenteret. 

Formanden foreslog Tommy Rasmusen fra Tranekær som dirigent for mødet. Tommy blev valgt med akklamation.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og da der ikke var indvendinger til dette, fortsatte mødet 

med punkt 2: Bestyrelsens beretning.  

 

Ad2) Bestyrelsens Beretning 

Formanden, Henrik Schakow fremlagde bestyrelsens beretning og startede med at sende en tak til nye, såvel som afgående 

bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne. 

Derefter gik formanden over til at fortælle om årets store hændelser i og omkring LHF.  

 

”Langeland er kommet på Danmarkskortet”. Et ganske højt aktivitetsniveau og nye initiativer har drevet foreningen i nye 

retninger i det forgangne år. Her skal nævnes: 

- LHF har i dag landets største dækning med Hjertestartere. 90 Hjertestartere dækker øen fra nord til syd.  

- Med LHF’s medvirkende indsats er der i dag AED centre i landet som er klar til at modtage og udlæse data fra 

hjertestartere der har været i brug, så den viden hjertestarterne gemmer om hændelsen kan komme patienten til gode 

i den efterfølgende behandling.  

- For at forbedre ”respons-tiden” (tiden fra et hjertestop indtræffer til en trænet akuthjælper kan være på ulykkesstedet) er der i 

det forløbne år etableret samarbejde mellem LHF og FirstAed projektet. Med ny teknologi (en såkald App til Iphones) 

har FirstAed udviklet landets mest avancerede tilkaldesystem. En teknik som vil muliggøre en væsentlig forkortelse af 

respons-tiden. Den gennemsnitlige respons-tid på Langeland ligger, efter indførsel af det nye system, på  1½-3 min per 

tilkald mod tildligere 8-10 min. Altså en markant forbedring! 

- Udvidet dækning med Akuthjælpere på hele Langeland. Efter Påske i år er de sidste af 202 Akuthjælpere 

færdiguddannet i livreddende førstehjælp. Alle er udstyret med Iphones og det ovenfor nævnte nyudviklede 

tilkaldesystem.  

- Samarbejdsaftale med Region SydDanmark giver foreningen et årligt dækningsbidrag som medvirker til at udviklingen 

omkring det langelandske akutberedskab kan fortsættes og vedligeholdes.  

- Med støtte fra Langelands kommune er det lykkedes at få et økonomisk fornuftig aftale med TDC på abonnement til de 

nyanskaffede Iphones til Akuthjælpere.   



- Foreningen har igen i år søgt om midler fra LAG-fonden. Der hersker pt. en smule usikkerhed om hvor vidt LHF får del i 

disse midler denne gang, men sagen er endnu ikke afgjort.   

- LHF har, med stort tak til Trygfonden, modtaget penge til indkøb af 3 træningsdukker, som bruges i forbindelse med 

Akuthjælpernes træning i Hjerte/Lunge Redning.  

 

Beretningen afstedkom følgende spørgsmål og kommentarer:  

- En deltager påpegede at, nogle af de personer der er Akuthjælpere og dermed har fået del i de nye telefoner ikke er 

medlem af nogen lokal hjertestarterforening – Dette kan (måske) virke lidt uheldigt.  

En anden deltager kommenterede dette synspunkt med følgende udtalelse:   

- Vi skal være glade for at der er mennesker der stiller sig til rådighed som Akuthjælpere. I den sammenhæng er det 

mindre vigtigt om de er medlem af en lokalforening eller ej. Denne betragtning blev til fulde bekræftet af formanden!  

 

- En deltager gav udtryk for at; Akuthjælpernes tavshedspligt bliver ikke altid overholdt – Dette kan virke meget uheldigt i 

et ”lille” samfund hvor ”alle kender alle” 

Formanden svarede til dette, at netop tavshedspligten er blevet yderligere præciseret bla. med en indskærpelse på forsiden af 

hjemmesiden www.lhf-hjerte.dk  

Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen bad dirigenten om tilkendegivelse ved håndsoprejsning blandt de fremmødte, om 

mulig godkendelse af Bestyrelsens beretning. Det kunne herved umiddelbart konstateres at Beretningen var godkendt med 

overbevisende flertal.  

Da der ikke var flere spørgsmål fortsatte dirigenten til punkt 3.  

Ad3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år 

LHF’s kasserer; Flemming Sørensen fremlagde foreningens regnskab, som i år var revideret af Revisionsfirmaet Tranberg. 

Flemming orienterede om at LHF i indeværende år er blevet pålagt at moms-registrere sin virksomhed, hvilket vagte undren og 

spørgsmål fra en mødedeltager som mente at momsregistrering ikke gjaldt for foreninger med almennyttende virke. Kassereren 

oplyste hertil at, de relativt store offentlige tilskud, som foreningen modtager, sammen med foreningens omsætning i 

forbindelse med indkøb og videresalg af Iphones til Akuthjælpere, har ændret forudsætningen for at kunne fortsætte med 

momsfritagelse.  

En deltager ville vide hvor stor sandsynlighed der er for at LAG midlerne kommer hjem. Udfaldet er endnu uvist, men formanden 

kunne oplyse at en enig LAG bestyrelse har indstillet LHF til et beløb af en vis størrelse, men at det endelige svar endnu ikke er 

modtaget.  

En deltager foreslog at LHF fremover udsender kontingentopkrævning til lokalforeningerne på mail, for at spare portoudgifter.  

Da der ikke var flere spørgsmål blev regnskabet sat til afstemning ved håndsoprækning, og stemt igennem med stort flertal.   

Ad4). Behandling af indkomne forslag  

Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag til behandling. 

Ad5). Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende år 

Bestyrelsen foreslog uændrede beløb for 2012. 

Da ingen havde indvendinger mod dette fortsatte dirigenten til næste punkt på dagsordenen.  

Ad6). Valg til bestyrelsen 

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Formand Henrik Schakow , Kasserer Flemming Lunde Sørensen og bestyrelsesmedlem 

Bruno Hansen 

Dirigenten meddelte at alle 3 personer havde udtrykt vilje til at modtage genvalg. 

Herefter blev alle, med akklamation, genvalgt for en ny 2-årig periode.   

http://www.lhf-hjerte.dk/


 

7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog at fortsætte samarbejdet med Revisionsfirmaet v/Torben Tranberg som revisor.  

 

8. Eventuelt 

- En af de fremmødte efterlyste at se et underskrevet regnskab. Kasseren fremviste herefter det underskrevne regnskab til alles 

tilfredshed.  

- Formanden orienterede om at LHF har sagt ja til at medvirke i et 2-årigt PHD studie, som vil medføre at der 90 gange over de 

kommende 2 år vil blive simuleret uheld, hvor vores akuthjælpere kan blive inddraget i at simulere redning på en dukke.  

- En deltager ville vide om en akuthjælper kan bruge sin egen allerede indkøbte Iphone?  Dette blev bekræftet af formanden. 

- En repræsentant fra Hesselbjerg fortalte at der er medlemmer i lokalforeningen som ikke længere vil betale kontingent fordi de 

har læst at LHF bruger pengene til at sætte Hjertestartere op i Odense. Til det svarede formanden at han er orientret om at en 

journalist fejlagtigt har skrevet om at LHF skulle have betalt for 3 hjertestartere i Odense. Dette er dog ikke tilfældet. LHF har 

hverken penge eller interesser i hjertestartere opsat udenfor Langeland og Siø.  

- En deltager undrede sig over at visse, men ikke alle Akuthjælpere er udstyret med 1. hjælpskasser. Hertil svarede formanden at  

1. hjælpskasserne oprindelig var bestemt til at skulle ligge i skabene med hjertestartere, men at de havde vist sig at være for 

store til at kunne rummes i de fleste skabe. Derfor blev det besluttet at dele dem ud til Akuthjælpere, indtil lagret slap op. 

Såfremt der bliver økonomisk mulighed for at købe flere, vil de sidst tilkomne akuthjælpere blive udstyret med en tilsvarende 

kasse.  

Da der ikke var flere spørgsmål lukkede dirigenten generalforsamlingen kl. 20:45 og takkede forsamlingen for god ro og orden. 

Efter Generalforsamlingen holdt Bruno Hansen et indlæg om den nyudviklede app, som er kernen i det nye tilkaldesystem. En hel 

del af de fremmødte blev lidt klogere af det!  

 
 
 
 
 
Referent: Susanne Walgard Larsen, Snøde Hesselbjerg, den 16.04.2012  
 
Referat godkendt af dirigent: Tommy Rasmusen, Tranekær , den. 


