
Langelands Hjertestarterforening 

Referat fra ordinaer general forsaml ing onsdag den 13 . April 2016 
I LEF ' s lokaler, Spodsbjergvej 1 4 1 , Rudk0bing 

M0det blev abnet klokken 19:00 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlaeggelse af rengskab for det forlobne ar samt budget for indevaerende ar 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsaettelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indevaerende ar 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Adl. Valg af dirigent 
Formand Henrik Schakow bod velkommen og foreslog Jan 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 Formandens beretning er vedlagt som bilag. 
Efter beretningen spurgte dirigenten forsamlingen om der var nogle kommentarer. Da 
dette ikke var tilfaeldet fortsatte modet til nasste punkt. 

Ad3. Fremlaeggelse af regnskab for det forlobne Sr samt budget for indevaerende 3r 



Den afgaende kasserer, Lars,gennenngik arets regnskabet med uddybende forklaring 
for betydende punkter. 
Der var ingen yderligere sporgsmal, og dirigenten kunne herefter erklaere regnskabet 
godkendt. 

Budgettet blev framlagt af den siddende bestyrelse ved Bruno Hansen, idet Lars 
Larsen fratraeder bestyrelsen d.d. 
Der var ingen betydende sporgsmal til budgettet og dirigenten kunne herefter 
konstatere at ogsa budgettet blev godkendt. 

Ad4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

Ad5. Fastsaettelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indevaerende Sr 
Bestyrelsen foreslog at fortsaette med uaendrede satser for 2016. Da der ikke var 
indvendinger mod dette, blev det vedtaget. 

Ad6. Valg af bestyrelse 
Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Schakow og Bruno Hansen var pa valg, og begge 
villige til genvalg. 
Lars Larsen onskede derimod ikke at fortsaette i bestyrelsen og fratraeder derfor som 
kasserer. Som erstatning for Lars blev Dorte Anderson valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem, og herfra overtager Bruno Hansen rollen som Kasserer. 
Desuden var suppleant Hanne Hamann ligeledes pa valg, og ogsa hun var villig til 
genvalg. 
Den nysammensatte bestyrelse fik stor applaus fra salen, og formanden takkede den 
afgaende kasserer for sin store indsats. 

Ad7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog at fortsaette med 'Tranberg Statsautoriserede Revisionsselskab" 
til revidering af foreningens regnskaber. 
Valget af revisor blev vedtaget. 

Ad8. Eventuelt 

Lars takkede pa egen og Henny's vegne for det gode samarbejde i og med bestyrelsen 
de forgangne ar. 

Brochuren om LHF er pa vej til at blive oversat til Engelsk og Tysk, og vil vaere klar i 
l0bet af kort tid. 
Brochuren bliver fordelt via Turistkontoret og visse udlejningsbureauer. 



Eksemplarer af Brochuren kan afhentes pa kontoret i Tullebolle. Safremt der skal 
bruges storre antal, anbefales det at ringe i forvejen, sa det efterspurgte antal kan 
ligge klarved afhentning. 

Da dirigenten havde sikret sig at der ikke var flere sporgsmal blev modet afsluttet 
klokken 19:50, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

Referent: Susanne Walgard Larsen, Hesselbjergvej den 15 april 2016 

Referat godkendt af dirigent: 

Jan Hansen 


