
Langelands Hjertestarterforening 

Referat fra ordinasr genera l forsaml ing onsdag den 27 . mar t s 2019 i 
foreningens lokaler, Bygaden 76B,Tul ieb0l le, 5953 Tranekaer 

Modet blev abnet klokken 19:00 

Dagsorden iht. vedtaegterne §7 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlaeggelse af rengskab for det forl0bne ar samt budget for 

indevasrende ar 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsaettelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indevasrende ar 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Adl. Valg af dirigent 
Formand Henrik Schakow bod velkommen og foreslog Jan G Hansen som 
dirigent. 
Jan blev valgt med akklamation og takkede for valget. Dirigenten konstaterede 
at generalforsamlingen var retmaessigt indkald, hvorefter modet kunne fortsaette 
til punkt 2. 

Ad2. Bestyrelsens beretning 
Siden sidst er der yderligere en lokalforening som har nedlagt sig selv. 
Dennegang var det Longese/Fuglsbolle der matte traekke stikket, grundet 
manglende interessenter til at indga i foreningens poster. 

Nyeste hjertestartermodel "CR2" er landet. 13stk af denne sidste nye model er 
kobt af LHF og er ved at blive installeret. 
Foregaende hjerestarter version "Life Pack 1000"(LP1000) har problemer med 
batterierne. ' 
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Akuthjaelpemes telefonabonnement gennem kommunen er steget i pris. Bruno 
forhandler pt. sagen med Telia, og forventer at komme ud med en god aftale. 

Henrik opiyste at den nye Datalov har medfort at han i en periode ikke har haft 
mulighed for at ringe op til de Akuthjaelpere der har vaeret kaldt ud til 
ulykkessteder o.a. for at hore deres reaktion pa opievelsen. Muligheden er blevet 
genetableret. Han er oprigtig ked af, at der nogle, som ikke har faet 
opringningen, men er klar igen til en samtale, hvis det onskes. 

Der er kommet ny Hjertestarter op ved Langelandsforsyningen, og der er ved at 
blive samlet penge ind til ny Hjertestarter i Viebaeltet. 

Foreningen undersoger pt. mulighed for at alarmopkald kan traenge igennem, 
selv til de telefoner der er sat til lydlod tilstand. 

Nye medicinskabe (i alt 8 stk) med udviddet sortiment, bl.a. EPI Penne, er 
installeret. 

Vi har faet invitation fra RSD om at se AMK vagtcentral. Hvis der er nogle som 
har lyst til at opieve dette kan vi prove at fa en aftale i stand. 

Alt det her koster jo noget, vi har dog igen i ar haft haeld med at fa tilskud og 
accept af ansogninger. Vi siger tak til: 

1. RSD for tilskud til drift 30,000,00 og skabe. 
2. Langeland Kommune 100,000,00. 
3. Rise sparekasse. 5000,00. 
4. Sydfynske Dampskibsselskabs Fond 32,425,00. 
5. Fiona Fonden 41,243,00. 

Ud over dette ma vi jo sige at vi kun kan vaere stolte over at Langeland er 
rollemodel for hvad der sker i hele regionen samt Sjaelland med "Danmark 
redder liv". 

Til Slut tak til hele bestyrelsen for deres flotte indsats, samt STORT tak til 
akuthjaslperne som er klar dag og nat. Tak til Dennis for aret undervisning. 

Der var ikke var yderligere sporgsmal eller kommentarer til beretningen, som 
herefter blev 
enstemmigt vedtaget. 

Ad. 3. Fremlaeggelse af rengskab for det forlobne 3r samt budget for 
indevaerende §r 
Bruno praesenterede en del af et regnskab. Grundet sygdom hos Revisoren, 
havde det ikke vasret muligt at sammenstille det endelige resultat. 
Daekningsbidraget var derfor ikke l^lart, men der kunne vises et driftsoverskud pa 
47.500kr. 
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Regnskabet kunne af denne grund ikke godkendes, men ma vente til nasste ar. 
Budgettet for indevaerende ar blev godkendt. 

Ad 4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag at behandle 

Ad 5. Fastsaettelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indevaerende 3r 
Ingen asndringer i gebyrer og kontingenter. 

Ad 6. Valg af bestyrelse 
Jorgen Gudmand, Hanne Hahmann og Dorte Anderson var pa valg, og alle var 
vilige til at modtage genvalg, hvorefter alle 3 personer blev genvalgt med 
akiamation. 

Ad 7. Valg af Revisor 
Bestyrelsens forslag om at fortsaette med Tranberg, Statsautoriserede 
Revisionsaktieseiskab blev godkendt uden kommentarer. 

Ad 8. Eventuelt 
Der blev ikke rejst yderligere punkter fra Salen, hvorefter generalforsamlingen 
blev lukket i pasn ro og orden. 

Bruno praesenterede efterfolgende grafer med udviklingen i Akuthjaelpemes 
Responcetid, som har vist en positiv tendens. 6 3 % af Akuthjaslperne nar frem til 
ulykkestedet med Hjertestarter - Inden Ambulancen kommer! 

Formanden takkede for modetilslutningen og afsluttede herefter med at 
informere om at der i 3r vil blive holdt sommerfest den 6. juli fra kl 15:00 
i LHF's lokaler i Tullebol 

Da dirigenten havde sikret sig at der ikke var flere sporgsmal blev selve 
Generalforsamlingen lukket, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og 
orden kl 20:15 

Referent: Susanne Larsen den 30.marts 2019 

Referat godkendt af dirigent, Jan G Hansen 
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