
Langelands Hjertestarterforening 

 

Referat fra generalforsamling onsdag den 3.april 2013 i Borgernes Hus, Tullebølle 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2012 samt budget for 2013 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende år 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Ad1. Valg af dirigent 
Formand Henrik Schakow bød velkommen og foreslog Michael Thierry fra Snøde Hesselbjerg som dirigent. Michael blev 

valgt med akklamation, og kunne som sin første opgave konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, 

hvorefter han gav ordet til formanden for næste punkt: 

 

Ad2. Bestyrelsens beretning 
Formanden takkede for det pæne fremmøde og fortsatte med tak til hele LHF’s bestyrelse, og til bestyrelserne af 

lokalforeningerne og endelig en stor tak til de mere end 200 akuthjælpere, som nat og dag er i beredskab over hele 

Langeland. 

En særlig tak gik til OUH (Odense Universitets Hospital) hjertemedicinsk afd. B, v/Overlæge Finn Lund Henriksen som 

har været en uvurdelig støtte, ikke mindst ifm. samarbejdet med Region Syddanmark. 

 

Foreningen modtog i 2012 bidrag fra LAG Langeland på 400.000kr. Et beløb som længe havde været ventet, så der var 

både lettelse og glæde da det omsider dukkede op. Foreningen takker Bente & Anne Mette fra turistkontoret, for deres 

store indsats. 

LHF’s akuthjælpere har det seneste år været udkaldt 370 gange, og har udvist landets flotteste responstider med et 

gennemsnit på under 5 min. fra det øjeblik opkaldet løber ind til den første akuthjælper er på stedet. Vi beviser hermed 

at vi gør en forskel, og får da også klare tilbagemeldinger om at vores tilstedeværelse skaber trykhed blandt 

lokalbefolkningen. 



 

Der er opstået lidt uoverensstemmelse med Region Syddanmark ifm. tilkald i Rudkøbing, hvor centralen kun vil tilkalde 

vores akuthjælpere, såfrem Akutbil og Ambulance er optaget i andet ærinde udenfor øen. Dette skyldes en ”politisk” 

beslutning om ikke at favorisere borgerne i Rudkøbing frem for andre borgere i tilsvarende byer i region Syddanmark. 

 

Der har længe været efterspørgsel på førstehjælpskasser til alle Akuthjælpere. De første 100 er delt ud, og vi har søgt 

midler til yderligere 100 stk. Vi har udsigt til at pengene er på vej, og håber meget snart at kunne dele ud til de der 

endnu mangler.  

Ligeledes har LHF søgt penge til nye hjertestarterskabe med strøm og varme. Ønsket er at kunne udskifte samtlige 

skabe på Langeland! Hele ombytningen vil løb op i nærheden af en million, så det er noget af en mundfuld!  

 

Der har været visse problemer med App’en hvor Akuthjælpere som befandt sig 100 m fra ulykkestedet ikke blev 

alarmeret, mens andre Akuthjælpere der befandt sig væsentlig længere væk blev tilkaldt. Denne fejl skulle nu være 

rettet. 

Der har været problemer med afregning af visse telefoner til TDC, men vores kasserer har arbejdet hårdt for sagen, og 

formanden takkede Flemming for det store arbejde. Bestyrelsen har besluttet at fakturering af forbrug af mms, 

udenlandstelefoni og andre særtjenester pålægges 20kr. i afgift pr kvartalsregning. Ligeledes er det besluttet at 

regninger på mindre end 10kr. ikke indkasseres umiddelbart, men videreføres til efterfølgende kvartal. 

 

Vinterens kurser i genopfriskning af Førstehjælp er ved at være afsluttet, og der har været meget stor tilslutning.  

 

Til slut opfordrede formanden alle til at hjælpe med til at få flere Akuthjælpere ind i folden. Der er stadig visse, tyndt 

dækkede områder på vores Langelandskort, hvor der reelt mangler Akuthjælpere. Det betyder at der til tider trækkes 

meget store veksler på de få Akuthjælpere der er i området.  Formanden bad således alle til at opfordre naboer, familie 

og vennekreds til at melde sig ind i kredsen af Akuthjælpere.   

Formanden sluttede af med at vise en slide præsentation med diverse statistikker over response-tider, diverse 

hændelser og resultater fra året der er gået.  

Dirigenten sikrede sig til slut at der ikke var spørgsmål til selve beretningen, hvorefter den blev godkendt med 

akklamation. 

Ad3. Fremlæggelse af regnskab for 2012 samt budget for 2013 
Kasserer Flemming Sørensen fremlagde foreningens regnskab og forklarede i den forbindelse, at en af de store poster 

på regnskabet; udgift til en Statsautoriseret Revisor er en bunden omkostning til foreninger der søger offentlige midler. 

Herefter blev regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer.  

 

Ad4. Behandling af indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag til dagens Generalforsamling, og førte derfor mødet  videre  

til næste punkt på dagsordenen.  

 

Ad5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende år 
Bestyrelsen foreslog uændrede satser for regnskabsår 2013.  

Forslaget blev godkendt af forsamlingen.  

 

 

Ad6. Valg af bestyrelse 
Ifølge indkaldelsen skulle 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg, men dirigenten påpegede at dette var 
forkert iht. vedtægterne, hvor der står:  



På lige årstal afgår 2 medlemmer og suppleanten. På ulige årstal afgår 3 medlemmer.  
Ifølje dette skal der dette år (2013) som er et ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.  
Jørgen G Larsen som er forfatter af indkaldelsen vedgik; at han alene havde forholdt sig til det valg der foregik på den 
forrige generalforsamling, da han skrev indkaldelsen, og erkender at fejlen er opstået for år tilbage uden at nogen har 
bemærket det. Bestyrelsen takkede dirigenten for hans opmærksomhed og bad forsamlingen tillade en ændring af de 
opstillede således at valg til bestyrelse kommer på plads, og igen stemmer overens med vedtægterne.  
Da der ikke var indvendinger blev valget ændret således: På valg er Jørgen G. Larsen, Flemming Sørensen og Lars 
Larsen. Dirigenten kontstaterede at alle var villige til at modtage genvalg, og alle tre blev valgt med akklamation.  
  
Ad7. Valg af revisor 
Statsautoriseret Revisor er en bunden omkostning til foreninger der søger offentlige midler. 

Revisor,  Torben Tranberg Jensen blev genvalgt. 

 

Ad8. Eventuelt 
Der var indkommet 2 spørgsmål til punktet Eventuelt, som formanden besvarede.  

 

Det første var fra Tryggelev Hjertestarterforening, som  ville vide om lokalforeningen selv kan/må indkøbe nye 

elektroder og batterier, eller det skal gå igennem LHF. Formanden svarede at lokalforeninger selv bestemmer hvordan 

de vil anskaffe elektroder og batterier. Man kan vælge selv at finde en leverandør eller købe gennem LHF, helt som man 

ønsker. LHF har efterhånden opnået en særdeles god aftale med en leverandør, til priser som er absolut  

konkurrencedygtige. I tillæg har LHF fået mulighed for, men leverandørens hjælp, at opbygge et mindre lager på 

formandens adresse, så leveringstiden på Langeland er ultra kort.  Men som sagt er det lokalforeningerne selv der 

bestemmer hvor de vil købe det der er brug for.  

 

Det ander spørgsmål drejede sig om tilladelse til mulig flytning af en hjertestarter tilhørende lokalforeningen Bagenkop/ 

Søndenbro. Spørgsmålet var rejst af Akuthjælperne i området. Formandens svar på dette var;  at LHF ikke har 

indflydelse på hvor lokale hjertestartere skal hænge, og at evt. flytning skal aftales med lokalforeningen. Så snart en 

hjertestarter flyttes skal LHF ha’ besked om den nye placering for at kunne opdatere nødvendige systemer, så info-

kæden forbliver intakt. Altså er det en sag som Akuthjælperne skal tage op med den lokale forening. 

 

En akuthjælper fra Skrøbelev/Torpe argumenterede for at få anskaffet veste i lidt kraftigere materiale, som er lettere at 

få på i en fart, når man  skal ”halse” ud af døren. Hanne fra Lohals lovede at undersøge om det skulle være muligt at 

finde en sponsor.  

 

Muligheden for at udstyre Akuthjælpere med en brandslukker i tilfælde af tilkald til ildebrand blev kort drøftet, og 

henlagt til en senere lejlighed.  

 

1-time og 3 minutter efter mødets åbning kunne dirigenten afslutte mødet og takke for pæn ro og orden. 

 

Referent: Susanne Walgard Larsen, Snøde Hesselbjerg den 12.april 2013 

 

Referat godkendt af dirigent Michael Thierry, Snøde Hesselbjerg den 14.april 2013 

 

_____________________________________________________ 

    Michael Thierry 

 


