Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 21. April 2015
I LEF’s lokaler, Spodsbjergvej 141, 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 Finn Pedersen, Spodsbjergvej,
som dirigent.
Finn blev valgt med akklamation og takkede for valget. Dirigenten åbnede mødet ved
at oplæse dagsordenen, og efterlyse eventuelle indsigelser til denne.
Dette var ikke tilfældet, hvorefter mødet blev åbnet og dirigenten gav ordet til
formanden for punkt 2.
Ad2. Bestyrelsens beretning
Formandens beretning er vedlagt som bilag.
Efter beretningen spurgte dirigenten forsamlingen om der var nogle kommentarer.
Udover lidt snak omkring det udtalte problem med manglende husnumre diverse
steder på øen var der ingen yderligere kommentarer, og dirigenten kunne konstatere

at beretningen var godkendt, hvorefter han ledte mødet frem til næste punkt på
dagsordenen.
Ad3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år
Lars, kasserer, fremlagde regnskab for 2014 og budget for 2015.
Lars, fortalte at omlægningen af kontingentet har kostet kræfter, men at det nu på
plads. Desuden mindede Lars om at akuthjælperne selv skal kontakte deres bank og
ændre beløbene på den automatiske overførsel i forbindelse med prisnedsættelsen på
telefonsamtaler. Der var ingen spørgsmål til kasseren.
Regnskab og budget blev vedtaget uden kommentarer, og dirigenten kunne registrere
begge dele som godkendt.
Ad4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende år
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med uændrede satser for 2015
Ad6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Gudmand og Søren Christiansen var på valg, og
begge villige til genvalg.
Suppleanten John Christensen var ligeledes på valg. Da det ikke havde været muligt
at få kontakt med John om hans eventuelle fortsættelse af kandidaturet blev en mulig
person i forsamlingen bedt om at melde sig. Efter en kort stund indvilgede Hanne
Hamann fra Lohals i at stille op.
Heraf fulgte at:
Jørgen, Søren og Hanne alle blev valgt med akklamation
Ad7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med ”Tranberg Statsautoriserede Revisionsselskab”
til revidering af foreningens regnskaber.
Valget af revisor blev vedtaget.
Ad8. Eventuelt
Formanden bad Bruno fortælle lidt om baggrunden for de problemer der har været
med FirstAED App’en på det seneste. Bruno skitserede kort årsagen til de nuværende
problemer, og opfordrede i øvrigt til at ringe til Bruno såfremt systemet opleves for
bøvlet eller besværligt.
Derefter bad formanden Jørgen og Susanne om at fortælle hvordan sagerne står med
hjemmesiden, som har været under omlægning den seneste halvanden måned.

Omlægningen er nødvendiggjort af at vores udbyder, men noget kort varsel, har
ændret til et sprit nyt Hjemmeside-system som ikke bare lader sig gennemskue. Der
arbejdes videre med sagen, men optimismen kan ligge på et lille sted hvad angår
udsigt til ny og mere moderne hjemmeside indenfor den nærmeste tid.
Imidlertid er ingeting mistet! Alt hvad der lå på den gamle hjemmeside er flyttet til
domænet www.langelandshjertestarterforening.dk hvor det hele ligger intakt, men
bare ikke kan opdateres mere. Tiden vil vise hvor langt vi når her fra. På adressen
www.lhf-hjerte.dk er der en fungerende forside hvor nyheder lægges op og holdes
vedlige. Samtidig er der et ”hotlink” til alt det gamle indhold, som nævnt ovenfor.
Herefter kunne dirigenten konstatere at der ikke var flere emner på agendaen og
mødet blev sluttet i god ro og orden.
Referent: Susanne Walgard Larsen, Hesselbjergvej den 28 april 2015
Referat godkendt af dirigent

