Formandsberetning v/Henrik Schakow 2016
Velkommen til LHFs ordinær Generalforsamling 13 april 2016 her hos
Langelands El forsyning. Jeg vil gerne først takke for det fremmøde der er
til årets generalforsamling, dernæst til min bestyrelse, til bestyrelserne i
lokalforeningerne og endeligt en meget stor tak til alle de Akuthjælper,
som dag og nat hjælper over hele Langeland. Og for, at vi har, måtte
bruge EL værkets lokaler dels til undervisning men også til årets
generalforsamling.
En særlig Tak til Lars som desværre forlader LHFs Bestyrelse. Lars ønsker
ikke at genopstille. Tak for alt det arbejde du har lagt, samtidig også en
tak til Henny for at have passet kassen og alle bilag, mange TAK til jer.
Fremtidig vil denne funktion blive udført i Tullebølle af den nye kasserer
samt Birgitte som nu passer kontoret.
Samtidig vil vi fra LHFs side også byde velkommen til Birgitte, som har en
del ting at sætte sig ind I. Velkommen Birgitte. Også en stor tak, til de
Akuthjælper som har forladt os, og velkommen til de nye Akuthjælpere.
Jeg vil også sige tak til Dansk Folkehjælp for prisen, Årets Folkehjælper
som gik til LHF.
Vi var også så heldige at få frivilligprisen fra Region Syddanmark på
50,000,00 kr. Tak til RSD. De penge varmede på to måder, da de gik
ubeskåret til nye vinterjakker vi måtte dog selv ned i kassen, og give et
tilskud, vi var dog så heldige at Dansk uniform synes at det vi laver her på
Langeland er så flot at de også gav os 10,000,00 kr. Dermed var vi i mål,
med tøjet. Dog mangler vi nogle få små størrelser men de kommer.
Uden disse meget flotte tilskud havde vi ikke kunne købe noget, så vi siger
mange TAK.
Vedr. Hjælp så har vi fået en ny bedste ven.

Den nye bedste ven hedder STØTTEFORENINGEN TIL LHF.
De har allerede lovet os betaling af vores nye hjemmeside. Velkommen til
jer, det er Susanne der er formand der, med nogle gode
bestyrelsesmedlemmer. I kan støtte dem ved indbetaling på det konto
nummer som står på den fine folder som blev husstands omdelt for en
lille måned siden. Velkommen til JER.
Vi skal stadig forsøge at få fonde til at hjælpe med penge til nye tiltag, så
er der nogen som er god til den slags ansøgninger modtager vi gerne
hjælp.
Med resultaterne af vores udkalds system First AED, har Langeland
vundet gehør rundt om i den store verden. Snart kører vi 18 steder i
region Syd, samt i Helinski Finlands hovedstad og vi mener også at der
kommer flere til ved vores nordiske naboer.
Der arbejdes på at ophæve begrænsningerne, således en akuthjælper fra
Langeland også må bruges eksempelvis på Fyn eller Jylland. Og derved
kan en akuthjælper fra Fyn Jylland der er på ferie på Langeland også
anvendes her, det vil hjælpe særdels meget i sommerferien hvor der
nogle gange er lidt langt mellem Akuthjælper, blandt andet i Spodsbjerg.
Det får mig til Igen at spørge til, eller rettere sagt. Spørg jeres nabo
familie eller bare dem i kender om de ikke vil være en del af Akuthjælper
korpset. Og Husk vi kan køre med Alle nye typer af telefoner i dag.
Vores Læge Finn Lund Henriksen har Igen I år været flere steder i verden
og fortalt om Langeland, og senest på OUH var der var en lille pris som
Årets Hjerterkonge den gik til Finn. Tillykke med prisen den er meget
fortjent.
Gjorde vi så en forskel spurgte jeg sidste år, svaret er stadig et klart og
rungende ja.
For ikke så mange dage siden blev en mand ramt af hjertestop under sin
aftensmad. Familien ringer 112 og starter selv med genoplivning som dog
hurtig bliver overtaget af Akuthjælper, som fik stødt med hjertestarteren

og derved opnået puls og respiration igen. Vi kunne tale med patienten
på vej til hospitalet, han var dog en del forundret over hvad der var sket,
det er der vel ikke noget at sige til. Godt arbejde til de Akuthjælper der
var med der.
Jeg er stadig ikke i tvivl, I skaber tryghed og sammenhold på Øen, I er bare
så gode. Der er stor ros fra BIOS redderne og lægerne på læge bilen samt
lægerne på hjertemedicins afd. Odense.
Der er nogle steder på Øen som man vælger at nedlægge den lokale
forening og overlade driften til LHF. Det er nu gjort 3-4 steder, og vi kan
godt klare at overtage driften her. Men skal LHF overtage skal vi overtage
det hele også regnskab og pengekasse, da vi ellers ikke kan garantere for
den fortsatte drift. Disse foreninger som nedlægges skal og bør overtages
af LHF.
Førstehjælps kurserne, repetition er snart gennemført, næsten alle er nu
klar til året 2016. Der er igen stor ros til sygeplejerskerne for deres
indsats. Jeg har kun hørt godt, på de tilbage meldinger jeg har fået.
Vi er ca. 175 akuthjælper nu og har kørt op mod 1800 udkald. Nogle af
vores Akuthjælper har i året fået en lille NÅL af bronze sølv eller guld alt
efter hvor mange gange man har været ude. Guld uddeles efter 100
gange dem er der 5 af. Meget FLOT.
Skabene bliver snart låst, og det haster måske lidt nu. Da vi her for 6 uger
siden var på udkald, den starter som blev afhentet i skabet i Lindelse
havde bare ikke nogle elektroder, de var blevet fjernet. DET ER BARE IKKE
I ORDEN.
Skabene kan når de låses, låses op med kode som er. Post nummer hvor
den er opsat, for menig mand, en særlig kode for akuthjælper som er den
samme over hele Øen, den står på APPen. AMK har sin egen kode.
Hjemmesiden er ny og stadig under udvikling men den ser flot ud synes
vi. Jørgen og Birgitte har stadig udfordringer men det er nogle dygtige folk
så det bliver helt sikkert rigtigt godt.

Vedr. forsikring, så har vi skiftet selvskab fra januar 2017. da vi har fået et
bedre tilbud. Dette er blot til info og har ingen betydning for den enkelte
forening.
Har I noget I har oplevet, noget skidt, så ring til mig, min telefon er altid
åben.
Bruno er stadig den kloge mand med teknikken.
Birgitte er i Bygaden 76 dagligt fra 8 til 14, hvis der er noget med det ene
eller andet.
Husk jeres egen sikkerhed, den kommer altid først.
Vi har noget vi kan være stolte af.
Tusinde TAK alle sammen.

