
 
 

 
 
 
 

 
Ordinær generalforsamling Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening  

   Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.00 
  
Sted: hos kasserer Hanne Stubman, Enebærvej 31 H, 8600 Silkeborg. 
Generalforsamlingen afholdes efter de på dagen gældende corona restriktioner. 
 
Referat fra generalforsamling 
1. Valg af dirigent 

Ingrid Søndergård 
 

2. Valg af referent 
Helle Præsius Busk 
 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke det forgangne år: 
 
I 2021 stod Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening fadder til endnu en hjertestarter. Den er place-
ret på Julsøvej 249. Det var en fantastisk søndag, da det lykkedes for os at runde de 15 ru-
ter/indsamlinger, som der skulle til. Ja, vi sluttede endnu langt over, da vi indsamlede mere end 
23.000 kr. Godt gået af både de, der samlede ind, og de som støttede os. 
 
I 2021har bestyrelsen afholdt 2 møder ud over generalforsamlingen: et forberedende møde i 
januar, generalforsamling og et møde i august måned. Siden da har personlige forhold og travl-
hed på formandens arbejde gjort, at der har været stille i Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening. 
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen reduceret til tre medlemmer, det er sårbart, og ikke 
så nemt som jeg troede. Mange af de ting, som vi talte om vi skulle gøre for at holde fast i vo-
res medlemmer, få flere bestyrelsesmedlemmer, ikke helt så nemt. Det er tid til at se fremad, 
og jeg har selvfølgelig også gjort mig tanker om, hvordan vi kommer videre. Det kan ske ved at 
tage de ting op igen, som vi besluttede ved sidste generalforsamling. 
 
Beretningen blev gennemgået, og herefter kom følgende kommentarer:  
Facebook-siden har dd. 366 følgere.  
Hjemmesiden er ikke ajourført. Et link til Facebook-siden, det er ikke nødvendigt med referater 
mv. på siden. Ret bestyrelse, kontingent og den seneste hjertestarter på Julsøvej 249 skal tilfø-
jes. Forkert luftfoto til Georg Krügers Vej. Rema1000 flyttes, måske ny hjertestarter ved 
Dagli’Brugsen? Borgdalsparken eller lignende, lejere initiativ? Mikkel hjælper Helle med at få 
siden opdateret snarest muligt.  
Kurser kan genoptages efter Corona!  
Beretningen blev godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af bilagskontrolleret regnskab for det forløbne år, samt budget for indeværende 
år. 
Regnskabet fremlagt, inkl. budget 2022. Øgning af medlemstal kan ske via Facebook, inkl. re-
klame for kurser. Godkendt.  
 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Intet. 
  

6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år, formand og kasserer foreslår kontingentstigning 
fra 75 kr. til 100 kr. pga. generelle prisstigninger på el og materialer. 
Godkendt. 



  
7. Valg af formand, Ingrid Søndergård genopstiller 

Genvalg. 
 

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år, samt en suppleant for to år: Hanne Stubman er på 
valg og genopstiller; Henrik Busk er på valg, genopstiller. Mikkel Madsen genopstiller som sup-
pleant. 
Genvalg. 
 

9. Valg af bilagskontrollant og suppleant. 
Helle Præsius Busk, suppleant Per Bornhøft 
 

10. Eventuelt. 
Hvor kan man formidle viden? Via Facebook, via skolen/institutionerne, via Multihuset (ny for-
pagter). Fortsat potentiale i forhold til lokale hjerteløbere (lukket gruppe på Facebook, er det 
lovligt?) 
 
På bestyrelsens vegne, Ingrid Søndergård 
Referat v/Helle Præsius Busk 


