
 

 

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 20. Marts 2014 

I Ørstedspavillonen, Rudkøbing 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af rengskab 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 af bestyrelse 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Ad1. Valg af dirigent 

Formand Henrik Schakow bød velkommen og foreslog Jan Hansen som dirigent.  

Jan blev valgt med akklamation, hvorefter mødet blev åbnet og Jan gav ordet til 

formanden for punkt 2. 

 

Ad2. Bestyrelsens beretning 

Henrik indledte med at takke for det fine fremmøde og takkede LHF bestyrelsen og 

bestyrelserne for lokalforeningerne for stor opbakning og indsats i året der er gået, og 

ikke mindst de mange Akuthjælpere som dag og nat hjælper over hele Langeland.  

 

Året har været præget af meget store udfordringer i samarbejdet og 

relationerne til Region Syddanmark. LHF har måttet stå mål for en del usaglige og 



grove påstande fra Regionens forhandlere, som har sat både bestyrelse og forening 

under pres.  

Realiteterne er: At LHF siden indførslen af FirstAed App’en, (ved udgangen af marts 2012) 

har været kaldt ud til (små) 725 akutte opgaver med en dokumenteret halvering af 

den gennemsnitlige svars tid til knapt 5 minutter.  

Det kan ikke gøres bedre! 

Men på trods at disse fine resultater fastholder Region Syddanmark deres holdning til 

at ville gå i udbud med et nyt alarmsystem i maj måned i år.  

Tidligt i april skal vores projekt evalueres af Regionen, Langelands Kommune, 

Hjertemedicinsk Afd B i Odense og LHF, og derefter skal et nyt alarmsystemet i udbud 

i maj 2014. 

 

Bestyrelsen har gennem Regionen søgt penge til udskiftning af alle foreningens 

Hjertestarterskabe med varme o.a., som kan forlænge levetiden for både batterier og 

hjertestartere. Trods store trængsler på andre områder har Regionen nu vendt på en 

femøre, og vil måske bevilge penge til dette formål. Dog kun i nord- og syd- 

Langeland, hvilket har fået bestyrelsen til at fremlægge et forslag under punkt 4. 

Indkomne forslag.  

Mere om dette, følger under punkt 4! 

 

LHF har under sommeren gennemført en øvelse, et såkaldt ”testudkald” med 5 

udkald til en simuleret ”Storbrand på den gamle skole i Rudkøbing – med mere end 20 

tilskadekomne”. Det gik flot! Ud af 15 mulige Akuthjælpere på de 5 udkald, dukkede 

de 13 op til den simulerede brand. En vigtig læring blev, at Akuthjælperne skal huske 

at tage vare på deres egen sikkerhed, når de går i aktion. Hvis branden havde været 

virkelig, havde en af akuthjælperne været i stor risiko for røgforgiftning. ”Så husk 

altid, først at ta’ vare på egen sikkerhed”, var formandens opfordring! 

 

De årlige kurser til genopfriskning af færdighederne i Første Hjælp, er så godt 

som gennemført for alle. Der er tilfredshed og meget stor ros til sygeplejerskerne for 

deres indsats.    

 

Til slut opfordrede formanden alle til at; Hjælpe med til at finde flere akuthjæl-

pere. Visse områder er så tyndt besatte med akuthjælpere, at situationen nærmer sig 

”rovdrift” på visse enkeltpersoner, som kaldes ud daglig eller flere gange om ugen. 

 

Formanden sluttede med en stor tak til alle involverede i LHF. 

 

Herefter kunne dirigenten konstatere at forsamlingen godkendte beretning med 

’en og samme stemme  

 

  



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

 

Svend, den afgående kasserer, fremlagde regnskab for det forgangne år; 2013 og 

budget for 2014. 

Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad4. Behandling af indkomne forslag 

Der var kommet 2 forslag til dette punkt – Begge formuleret af den siddende 

bestyrelse. 

 

Forslag 1:  

”Kommer der tilskud fra RSD til Skabe? Skal hele tilskuddet indbetales til LHF for at 

dele tilskuddet over hele øen. Priser pr. skab vil så udregnes på følgende måde:  

Pris minus tilskud – divideret med 90 stk = Stykpris at betale.” 

 

Formanden supplerede med en oplysning om at lokalforeningernes omkostning, ved 

brug af nævnte algoritme, forventes at komme til at ligge i omegnen af 3.000kr. pr. 

skab. 

 

Her kom der flere spørgsmål fra lokalforeningerne. Bl.a. udtrykt med et spørgsmål fra 

Snøde om hvor pengene skal komme fra, i de små lokalforeninger, hvor man ikke 

ligger inde med store kassebeholdninger.  

Formanden udtrykte; at en måde at finansiere de nye skabe kan være at søge 

fondsmidler, både i LHF og ude i lokalforeningerne, og desuden iværksætte aktiviteter 

til at få flere medlemmer i lokalforeningerne.  

På det seneste har der kørt hvervning i Bagenkop og Spodsbjerg med uddeling af 

Flyers og opstilling af påklædt dukke med Hjertestarter og budskabet:  

Vil du hjælpe mig, vil jeg hjælpe dig! 

Det sidste hoppede Snøde Hjertestarterforening på med en gang, og vil gerne låne 

dukke og andet udstyr til at stille op ved Købmanden i Snøde, så snart dukken er 

ledig. Dette gav formanden sit tilsagn til.  

 

Emnet blev yderligere suppleret med spørgsmål om: 

– Hvad det vil koste at lave el- installationerne?  

- Bør installationsomkostninger jævnfordeles på samtlige skabe, idet der kan 

forventes visse prisforskelle fra installation til installation afhængig af placering?  

- Hvordan skal man overbevise de personer, der han en hjertestarter hængende 

på deres matrikel, om at de nu skal betale den strøm der går til at holde 

skabene opvarmede?  

- Foreningen i Humble foreslog direkte at LHF overtager Humble foreningens 

medlems kontingenter og herfra varetager vedligeholdelse af Hjertestartere og 

skabe i området. 

 



Ikke alle spørgsmål fandt deres endelige svar, da der endnu er mange ukendte 

faktorer, men da talestrømmen tyndede ud rundede ordstyreren debatten af med 

følgende spørgsmål: Kan forsamlingen godtage at bestyrelsen fortsætter med det 

skitserede forslag?  

 

2  stemte imod - Ingen undlod at stemme – De resterende stemte for. 

Forslaget blev vedtaget!  

 

 

Forslag 2: 

”Er der ingen som opstiller til LHF’s post som Kasserer, ønsker LHF at købe en 

bogholder til hjælp til Lars, som så tager kasserer posten”  

 

Efter denne fremlæggelse spurgte formanden om der var en kandiderende Kasserer 

tilstede? På spørgsmål fra salen oplyste formanden at opgaven forventes at kunne 

løses med en indsats svarende til 2-3 dage pr. måned. Da der stadig ikke viste sig en 

Kasserer-kandidat blev forslag 2 drøftet videre og suppleret med et forslag fra salen 

om at undersøge om LHF evt. kan indhente den ønskede bogholder assistance i 

kommunen.  Formanden takkede for dette forslag og vil undersøge sagen som led i at 

finde en brugbar løsning. 

 

Herefter blev forslaget enstemmigt vedtaget 

 

Ad5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende år 

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med uændrede satser for 2014 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 

Ad6. Valg af bestyrelse 

Henrik Schakow, Bruno Hansen og Lars Nørager Larsen var alle på valg, og villige til 

genvalg.                 Alle tre blev genvalgt med akklamation. 

 

Kasserer Svend havde udtrykt ønske om at fratræde, hvorfor et bestyrelsesmedlem 

skulle nyvælges og kassererrollen fordeles.  

Desuden skulle også ’en suppleant nyvælges.  

 

Heraf fulgte at: 

Søren Christiansen fra Longelse/Fuglsbølle indvilgede i at modtage valg til 

bestyrelsen. 

Tilsvarende indvilgede John Kristensen fra Tranekær, i at modtage valg som 

suppleant. 

Begge to blev valgt med akklamation. 

 



Som følge af forsamlingens godkendelse af agendaens punk 4 ”forslag 2” om mandat 

til at købe bogholder assistance udenfor LHF blev det afgjort at Lars Nørager Larsen 

herefter overtager rollen som kasserer.  

 

Ad7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med ”Tranberg Statsautoriserede Revisionsselskab” 

til revidering af foreningens regnskaber. 

Valg af revisor blev vedtaget. 

 

Ad8. Eventuelt 

Her var der ingen konkrete emner der blev taget op, så ordføreren sluttede mødet 

med at konstatere at: Godt nok startede mødet i god ro og orden, men det 

sluttede lige så godt! 

 

 

Referent: Susanne Walgard Larsen, Hesselbjergvej den 24. marts 2014 

 

Referat godkendt af dirigent , Jan Hansen,  Skrøbelev den  25. marts 2014 

 

 

 

______________________________ 

                                                                                      Jan Hansen 

 

 

 

 

Efter mødet holdt FinnLund Henriksen, fra Hjertemedicinsk afdeling på OUH, en 

præsentation som viste at LHF nærmest er blevet ”Verdenskendt”. 

Finn er en af foreningens store protegéer og benytter mange lejligheder, til på sine 

rejser og kongresser rundt omkring i verden, at præsentere det han opfatter som et 

enestående projekt i verden:  

LHF’s organisering og indsats for at redde liv på Langeland! 

Det findes ingen andre steder, og Finn møder stor interesse for projektet og dets 

metoder fra mange hold.      

 

 

 

 

Jan Hansen 


