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150521 Trivselsmøde, noter 

Deltagere: 

Karen Lykkegaard (tovholder): sejsfodterapi@gmail.com, 40811832 

Inge Søndergaard Madsen: ism@madsen.mail.dk, 23462602 

Torben Berwald Pedersen: berwald@mail.dk, tlf. 40305152 

Joan Holstrup: joan@holstrup.dk 

Pia Lykkegaard: lykkegaard@c.dk (gl. mailadresse?) 

Ældreidræt v/? 

(Helle Præsius Busk: helle.busk@skolekom.dk, tlf. 26249963, korrekturlæser mv.) 

 

Plan for handling: 

1. Kobles på sms-ordning (TBP) Vi skal ansøge formelt til hovedpostkasse@ph.rm.dk, der 

uddannes 10 personer med udlevering af hjertestartere. Alternativt flere hjertestartere 

med kontaktpersoner, som ringes op (sådan sker det pt. i Multihuset). 

2. Søge flere hjertestartere (JH/PL) Argumenter: befolkningstal, byens udstrækning, 

søerne. 

3. Søge skabe, steder at hænge op, sponsorer (KL) Forslag: Lars Larsen, Niels Aage Kjær, 

John Jensen Dantax. 

4. Aktivere det eksisterende beredskab (KL (KK)) Ældreidrætten SSIF 

5. Søge nye medlemmer af beredskabet (ISM) ForeningsNyt 

6. Holde lokal hjertestarterorientering (TBP) 

Noter: 

KL: Region Midtjylland-materiale. Har ringet til Langelands hjertestarterkorps, formanden 

Henrik Sakov står gerne til rådighed mht. hjælp og assistance i forberedelserne. Karen har fået 

hans mobilnummer. Han har fortalt om nogle af faldgruberne ved korpset. 

TBP: Når der ikke er et organiseret korps, så er hjertestarteren først fremme i ca. 1 ud af 10 

tilfælde. Vinding v/Bryrup har været i gang i Region Midtjylland. Flere byer har fået en 

hjertestarter fra Trygfonden. 

KL: Skjern/Tarm, Holmstrup, Orø, Aalborg samaritterkorps, Venø, Langeland m.fl. har. Der er 

18 regionale korps med førstehjælpere i Region Midtjylland. 112-førstehjælpere, ud fra print. 

TBP: Regionen kan finde på at ringe til en nabo til en hjertestarter for at få den bragt. Tjek 

Region Nord, sms. Kan ikke findes  

KL: Specialfremstillede skabe til hjertestartere på Langeland (5 % blev stjålet), med lås, alle 

hjertestartere har koden, der kan låses op via sms fra den, der modtager opkald.  

TBP: Muligheder via Tryg-fonden. Det er ikke særlig svært at få midler derfra, har en 

”hjertestarter-træner” fra fonden.  

Steder: Klubhuset (nu, fra SSIF, april 2010). Ønske f.eks. Ludvigslyst, Malmkjærsvig, Brugsen. 

Mascot i dagtimerne.  

KL: Søge Trygfonden om startere, evt. skaffe midler til skabe v/Lars Larsen, Niels Aage Kjær, 

John Jensen Dantax. Hver sin, nærmeste sted.  
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TBP: Korpsets størrelse? Torben undersøger, om vi kan kobles på sms-ordning. Første 

betingelse! 

KL: Have nogen til at modtage sms, så må folk komme, som de kan – hellere tre end nul. 

HPB: Kontakt til ældreidrætten først, mulighed for at tilmelde sig evt. i nyhedsbrev. 

TBP: Vil holde orientering om hjertestartere, til dem, der tilmelder sig.  

 

Næste møde: tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19 hos Inge, Borresøvej 10. 

 


