
  

 

 

Langelands Hjertestarterforening 2017 
Formandsberetning til den ordinære generalforsamling 26/4 2017 i Bygaden i Tranekær 

ved Henrik Schakow 

 

Velkommen til jer alle - Velkommen her i vores nye lokaler.  

 

Det har været en stor mundfuld, men resultatet taget i betragtning er det vel ikke så 

ringe end da, vi fra bestyrelsen er glade og stolte over resultatet. 

Undervisningen har igen i år været gennemført på EL værkets grund og af vores to 

søde sygeplejersker, De har fået ros og vi er glade for at de vil hjælpe.  

Tak til Gro og Lene samt Dennis for hans indsats vedr. 12 timers kurser. 

Dermed bliver det så sidste gang undervisningen foregår på LEFs’ grund, det vil blive 

i disse lokaler fremover. Vi takker LEF, for lån af deres bygninger og lokaler. 

Samtidig en stor tak til LAG og turistkontoret for  for hjælp og Penge. 

Der er sket en del i året, vi har fået penge fra Sydfynske dampskibs fond 50,000,00 

kr. Vi har fået 50,000,00 kr. Fynske Bank og fra 34218,75 Fiona fond. 

Jeg selv var heldig også at få et flot beløb for min indsats som ildsjæl ……..  Hvilket 

jeg selvfølgelig er vældig stolt af. Det var også Sydfynske dampskibsselskabs fond, 

hvor prisen blev givet af greven fra Tranekær. 

Vi har også fået fra LHFs venneforening, som gør et stort stykke arbejde for at samle 

penge ind, tak til jer.              Tak for alle beløb som kommer in til LHF. 

Bestyrelsen har siden sidst hvor Dorte blev valgt ind i stedet for Lars måtte rette lidt 

igen på opstillingen da Søren har valgt at trække sig pga. personlige årsager, Hanne 

er så gået ind på Sørens plads. Velkommen til Hanne og en stor Tak til Søren. 



Danmark redder liv. 

LHF lægger igen navn til et projekt som skal ud i Regionen mm. Vi håber naturligvis 

at vi kan være med til at vinde forskningsprojektet som afgøres her 1 maj, I kan nå at 

stemme indtil den 29/4. 

Pengene skal gå til at dokumentere, det vi laver selvom vi godt ved det virker, så er 

der andre som ikke ved det . Det bliver virkeligt spænende at se resultatet , hvis vi 

vinder. 

 

 LHF har lagt navn til den store verden, vi er blevet nævnt snart over alle de store 

steder som Bilbao London mm. Det er meget flot og dette er en del af jeres 

fortjeneste. Finn har lovet at gå mere i dybden lidt senere i dag. 

I 2016. var der 19 hjertestop på Langeland, heraf blev 9 afleveret i live på hospitalet. 

De 6 lever i dag. Det er et super flot resultat som I kan være meget stolte af. Godt 

gået.  

Jeg kunne godt tænke mig at vi holdt en sommerkomsammen med lidt Kaffe kage og 

Grill hygge , en lille øl mm,  for akuthjælper og bestyrelser, mit forslag er søndag den 

30 Juli kl. 14.00. her i Bygaden. Er der nogen som vil hjælpe til her ?.  

LHF har lagt grundstenen I Region Syddanmarks mere end 22 steder og forhåbentlig 

snart hele RSD og måske en eller to regioner mere. Her er det Langeland som er i 

front. 

Vi kan godt være flere akuthjælpere , hvad gør vi for at blive det? , vil du ikke spørge 

din nabo , din søn eller din datter eller bare dem der bor nede for enden af vejen , vi 

mangler dem. 

Det var ordene i Dag. 

Henrik Schakow 

 

 

    

 


