
 

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 26. April 2017 

Bygaden 76B,Tullebølle, 5953 Tranekær 

 

Mødet blev åbnet klokken 19:00 

 

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 som dirigent.  

Finn blev valgt med akklamation og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var retmæssigt indkald, hvorefter mødet kunne fortsætte til punkt 2.  

 

Ad2. Bestyrelsens beretning      

Formandens beretning er vedlagt som bilag. 

Efter beretningen spurgte dirigenten forsamlingen om der var nogle kommentarer.  

’En deltager ville gerne have forklaret forskellen mellem Langelands Hjertestarter-forening og 

Støtteforeningen for Langelands Hjertestartere. Formanden besvarede spørgsmålet til 

spørgerens tilfredshed.  

Derefter fulgte kommentarer som mundede ud i en del meninger og debat, der ikke i sig selv 

havde udspring i formandens beretning, men mere var udslag af Akuthjælperes personlige 

oplevelser.  

 

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

Kasserer Bruno Hansen fremlagde årets regnskab og konkluderede at det økonomiske 

resultatet af 2016 er tilfredsstillende. Regnskabe og budget blev godkendt med akklamation. 

 

Ad4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 



 

 

Ad5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeærende år 

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med uændrede satser for 2017.  

Da der ikke var indvendinger mod dette, blev det vedtaget.  

 

Ad6. Valg af bestyrelse 

Næstformand Jørgen Gudmand var på valg, og indstillet på muligt genvalg. Jørgen blev 

genvalgt med akklamation. 

Bestyrelsesmedlem Dorte Andersson var på valg, og ligeledes indstillet på muligt genvalg. 

Dorte blev genvalgt med akklamation. 

Søren Christiansen er i årets løb, af personlige grunde, trådt til side som bestyrelsmedlem. 

Dermed trådte suppleant Hanne Hamann ind som bestyrelsesmedlem, den sidste del af året. 

Søren har siden indvilget i at overtage posten som suppleant.  

Søren blev valgt med akklamation 

 

Den nysammensatte bestyrelse fik stor applaus fra salen, og formanden takkede bestyrelsen 

for samarbejdet.  

 

Ad7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog igen at fortsætte med ”Tranberg Statsautoriserede Revisionsselskab” til 

revidering af foreningens regnskaber. 

Valget af revisor blev vedtaget. 

 

Ad8. Eventuelt 

Lars Larsen fra Humble undrede sig over at Akuthjælpere tæt på et ulykkested ikke altid 

kaldes ud, alt medens Akuthjælpere som befinder sig langt længere væk fra ulykkestedet kan 

blive tilkaldt. Lars spurgte om der er et problem i systemet eller i visse telefoner.  

Hertil svarede Bruno, at nogle Akuthjælpere ikke har været klar over at Telefon- App’en skal 

køre i baggrunden, for at man kan blive kaldt af alarmcentralen. Det er det ene problem. Det 

andet problem er at App’en slukker af sig selv på visse Android telefoner, hvis ikke App’en 

har været brugt i nogen tid.  

Hanne Hahmann foreslog at man ind imellem kontrolerer sin telefon og sikrer sig at alt kører 

som det skal. Om ikke andet bør man foretage en ”reset” af hele telefonen fra tid til anden, 

hvis man vil sikre sig at den gør som den skal. Herefter demonstrerede Hanne hvordan man 

resetter en Appel telefon.  

Siden udsprang der en længere debat, da mange havde eksempler på tilsvarende oplevelser. 

Bl.a har nogle oplevet at App’en i visse tilfælde kan tappe batteriet på en formiddag. Bruno 

mente at man i visse af de nævnte tilfælde med fordel kan  lave en RESET af telefonen for at 

få ryddet op og dermed nå tilbage til normal funktionalitet. 

 

Til slut orienterede Formanden om at der er planer om at udstyre Akuthjælperne med EPI 

penne (der kan modvirke Profylaktisk-chock som kan opstå efter bi- og hvepsestik) samt 

Astma Medicin.  

Men mere om dette senere. 

 

Da dirigenten havde sikret sig at der ikke var flere spørgsmål blev selve Generalforsamlingen  

lukket, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 



 


