
 
 

Referat fra Langelands Hjertestarterforening 

Der er afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2018 Kl. 
19:00 i foreningens lokaler, Bygaden 76, Tullebølle, 5900 Rudkøbing. 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne §7: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 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 til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 

 

Ad. 1. Valg af dirigent: 
Finn Pedersen. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt. 
 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning: 
Ved formand Henrik Schakow: 
 

Velkommen til jer alle. 
Det har været et år med mange udfordringer og hvad der hører til, der har også været nogle 
rigtige gode ting i året der er gået efter sidste Generalforsamling. 
Nogle af de ting som er sket siden sidst er. 
Vi har tidligt på året søgt politiet om lov til at bruge blå blink ved færdselsuheld på de store 
veje, for at standse ulykken og beskytte jer som akuthjælper, dette er desværre blevet 
afslået. 
Vi har haft en debat om medicin på et seminar, på Kryb I Ly Kro, som blev afholdt af RSD 27 
september. Her blev det vedtaget at akuthjælperordningerne som havde et ønske om at give 
medicin, kunne få lov til det efter undervisning, I virkemåde og hvornår samt hvem der ikke 
må få. 
Denne undervisning er nu snart i hus, det er meget få som mangler. Medicinen er ved at 
blive produceret til levering til RSD, som derefter sender det til de ordninger som skal have 
denne. 
Samtidig bliver der også sug og ventilationsmasker i. lagt sammen med hjertestarterne.  
Alt dette har Dennis undervist i og jeg har kun fået positive tilbage meldlinger om hans 
undervisning. Så en stor Tak til Dennis. 
Der er ansøgt om særlige skabe til medicin, som det påtænkes (ikke vedtaget) at blive opsat 
fra syd Bagenkop, Tryggelev, Humble, Rudkøbing, Bøstrup, Snøde, Lohals. Derudover er 
der tilbud fra Biavlerne i Tranekær om opbevaring og vi kan selv opbevare i Tullebølle.  
 
Vi venter dog stadig svar om vi kan få penge til disse skabe, så vi må lige se. 
Vi var også involveret i et sundere Fyn, hvor vi bakkede op om forskning ved hjertestop, 
OUH og holdet bag dette projekt vandt projektet. 
Men vi tabte det igen da politikerne fik kolde føder og ikke ville have denne forskning ud I 
RSD. 
 



Der kom mange ting i spil på den konto, som jeg som person godt kunne undvære. Pengene 
er nu gået til anden forskning på OUH. 
Vi var heldige at modtage lidt hjælp til undervisnings udgifter af Nordea på 9000,00 kr. Tak 
for dem. Ligeledes fik vi 9500,00 kr. fra Rise Flemløse Sparekasse. Tak til Rise for dem. 
Ligeledes kom der en check på 50000,00 kr. fra Fynske Bank til hjælp i vores lokaler. Nogle 
af pengene sidder I på, Stole og borde. Tak til Nordea. 
Der har været store udgifter til batterier til starterne ca. 35 stk. er købt. Pris tæt på 65000,00 
kr. Ja det er mange penge, så vi har søgt penge ved LHF støtte forening som også har givet 
os hjælp, En stor tak til støtteforeningen og det store arbejde de ligger i det. Tak. 
Vi har i året fået en trænings dukke fra RSD, som vi siger tak for, ligeledes har vi selv købt 
en. 
Vi har jo altid været forgangs forening for div tiltag og måske holdninger, det kom til udtryk 
da vi mente at tingene spidsede til i RSD. Vi fjernede alle vores hjertestarter fra Hjertestarter 
DK. Så kom der gang i forhandlingerne, RSD Direktør kom på besøg for at få en forklaring 
på vores gøren og selvfølgelig for at starterne kom på igen. Vi fik talt ud om tingene og var 
ikke helt enige om alt, men blev dog så enige at vi skiltes som venner og hjertestarter dk 
med vores starter på kortet.  
 
Da direktøren kom, Blev han mødt af 30-35 akuthjælper som bakkede op om LHFs 
beslutning. Tak for denne opbakning. 
Tidligere på året havde vi besøg af Stefani Lose, som havde takket ja til en snak om løst og 
fast, det er da rimeligt flot hun tager tid til et sådan besøg, som formand for RSD. 
Vi har også lige haft besøg af personer fra det præhospitale udvalg, nemlig Mads som er ny 
formand, samt den præhospitale leder Gitte som uddeler medicin kompetencer til os. 
Der er dags dato 157 akuthjælper på Langeland, de fortjener en stor TAK for deres mange 
indsatser de har været på i året. Overlevelsen på observeret hjertestop er knap 40%. hvilket 
er mere end tre gange højere end gennemsnittet i Danmark.  
Vi kan jo stadig bruge flere, så I opfordres til at spørge dem I kender. 
Samtidig opfordrer vi også til at melde sig til DK redder liv som kommer i hele RSD og i hele 
Region Sjælland. Her bliver man kun kaldt til hjertestop. Læs om det på www redder liv.dk 
Der har også været afholdt en sommer komsammen, med Grill, øl og vin, det var en rigtig 
god dag med besøg fra Redderne fra Ambulance Syd, som deltog med Akutbil og 
Ambulance. Dagen blev finansieret af et flot tilskud fra Rotary på 3000,00 kr. som jeg 
personligt fik for mit arbejde i LHF, det blev straks doneret til dagen. 
 
Det var ordene fra mig. Tak 
 

Ad. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år: 
Godkendt. 
 

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende år: 
Bestyrelsen foreslår uændrede satser for 2018. 
 
Ad. 6. Valg til bestyrelsen: 
Henrik Schakow, formand. Modtager genvalg – formanden blev genvalgt 
Bruno Hansen, kassér. Modtager genvalg – kassèren blev genvalgt 
Søren Christiansen, suppleant. Modtager genvalg – suppleanten blev genvalgt 
 
Ad. 7. Valg af revisor: 
Bestyrelsen foreslår fortsat anvendelse af - 
”Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab” 
 
 
 



Ad. 8. Eventuelt: 
Drøftelse af diverse problematikker blandt akuthjælperne. Hvordan bliver man modtaget på 
vores plejecentre. Dette vil blive taget op i lederkredsen. 
Drøftelse af det juridiske aspekt vedr. de personer, som ikke ønsker genoplivning. 
Drøftelse vedr. de arbejdsgivere/firmaer på Langeland, som ikke vil give medarbejdere fri til 
udkald. Konklusionen blev den, at vi kun kan appellere hertil. 
Der blev orienteret om, at regionen har doneret 3 hjertestartere CR2, som vil blive fordel på 
øen. 
 

 
 


