
Referat fra stiftende generalforsamling den 10. februar 2016  

Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening 

Deltagere: Karen Lykkegaard, Allan Olsen, Inge Madsen, Klaus Kirkegaard, Christian Aagaard, 

Henrik Busk, Helle Præsius Busk, Kirsten Kristensen, Ingrid Søndergård 

1. Velkomst ved en fra initiativgruppen 

Karen byder velkommen. Der skal helst kun gå 4 minutter uden ilt til hjernen, så målet 

er, at vi får tre nye hjertestartere i området – en ved stationen, en i butiksområdet og 

en i den vestlige ende af området. Desuden skal vi have etableret et hjertestarterkorps, 

gerne med sms-varsling fra 112. Foreningen skal skaffe sponsorer, gerne ud fra et stort 

medlemstal. Foreningen skal administrere, informere om brugen af hjertestartere. 

 

2. Valg af dirigent 

Allan Olsen 

 

3. Valg af referent 

Helle Præsius Busk 

 

4. Beskrivelse af idégrundlaget og debat 

Se pkt. 1.  

CA: Godt initiativ, medlemstal overvejelse. Nybyggeri og indkøb af hjertestarter, vil 

gerne lægge strøm og varme til. Gerne flere hjertestartere på sigt, i flere kvarterer. 

Trygfonden? Der er flere fonde, bl.a. Lions. Antal medlemmer er ambitiøst med vilje, 

unge medlemmer og måske ikke hærværk.  

KlK: Hvor mange medlemmer på Langeland? Vides ikke, 80 hjertestarter og 180 

hjælpere. Et godt eksempel. 

KL: RegionMidt er lidt tung, men der skal være nogen i den anden ende, hvis der skal 

være sms-system. 

KlK: Hvis vi har en forening, kan 112 så kommunikere med os? Ja, de vil gerne ringe ud 

til en person, men de kan ikke sende sms’er endnu. 

IB: Det er vigtigt, at så mange som mulig kan basal genoplivning, for ellers nytter 

hjertestartere ikke. KL: Hjertestarterkorpset skulle gerne give en grundlæggende 

uddannelse. KiK: Der har været kurser i basal genoplivning i Ældreidrætten, og det skal 

der fortsat være. KK: Arbejdsfordeling i selve 

IB: Når der er 10, der får hjertestop, så er der 1, der overlever. Basal viden er vigtig. 

KL: Langeland startede med at få hængt hjertestartere op, men folk døde. Først nu, 

hvor sms-systemet og uddannelse er på plads, så reddes 12 % uden mén. IB: De 

professionelle siger, at 10 % er et godt resultat. CA: Vi læner os lidt tilbage i Danmark, 

det er en offentlig opgave. Første opgave er at få korps af førstehjælpere sat i system. 

 

5. Redegørelse for det økonomiske grundlag, herunder debat om kontingent 

Kontingentet skal være så lavt, at enhver har mulighed for at melde sig ind. Det er 

muligt at indbetale støttebeløb herover. 50 kr. i årligt kontingent.  

HB: Selve driften udgiftsneutral, sponsorer til både indkøb, drift og informationsmøder. 

Godt med lavt kontingent. 

KL: Smart med SSIF’s indmeldelsessystem. Systemet hedder Conventus, det koster 

penge at anvende, især Dankort (Nets er dyre). En basispakke med indskrivning af 

oplysninger men indbetaling via bankoverførsel.  

KL: Kunne man forestille sig at søge penge hos Lions til start af en 

Hjertestarterforening? CA: Ja. Der har været en arbejdsgruppe i Lions, inden der blev 



bevilget hjertestartere. Det svære har været at få klaret noget med alarmering. KiK: 

Nogen har arbejdet med den lokale hjertestarter, der er 6-8 personer, som kan, men 

ingen alarmering. KL: Jesper Hilligsøe har været ude med hjertestarteren, da han var 

forpagter, men vi ved ikke, om Anette Kubel har en tilsvarende rolle. 

 

6. Valg af foreningens navn 

Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening 

 

7. Debat om og godkendelse af de foreslåede vedtægter 

Vedtægterne blev gennemgået og revideret. Godkendt. 

 

8. Valg af formand 

Christian Aagaard er foreslået. Takker nej, vil gerne være støtte, hjælpe med 

rekruttering af medlemmer og i sponsorudvalg. 

Karen Lykkegaard foreslået, valgt. 

 

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Klaus Kirkegaard valgt for 2 år 

Inge Madsen valgt for 2 år 

Joan Holstrup suppleant 2 år 

Christian Aagaard valgt for 1 år 

Pia Lykkegaard valgt for 1 år 

Ingrid Søndergård suppleant for 1 år  

 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Helle Præsius Busk valgt som revisor 

Allan Olsen valgt som revisorsuppleant 

 

11. Eventuelt 

Vi må gerne bruge hjertestarteren ved Klubhuset nu, den er registreret på hjemmeside 

og app. 

Sæt forskellige Apps på telefonen, opfordring. 

Livreddende førstehjælp, der guides på 112-opkald 

 

Dirigenten takker for forholdsvis god ro og orden. 

Formanden takker for valget og for aftenens forløb. Forarbejde til vedtægter v/Aase, 

Allan, Pia og Helle, tak for det.  

Tak for i aften 


