
 
 

 
 
 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening 

Onsdag den 8. marts 2023 kl. 19.30-21.00 
Sted: hos kasserer Hanne Stubman, Enebærvej 31 H, Sejs, 8600 Silkeborg 

 
1. Valg af dirigent  

Ingrid Søndergaard 
 

2. Valg af referent 
Helle Præsius Busk 
 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke det foregående år 
Ingrid afgiver beretningen, som godkendes: 
Mødeaktivitet: Der har været afholdt 3 møder i løbet af året foruden den ordinære 
generalforsamling i marts 2022. Vi har primært drøftet økonomi og medlemsstatus. 
Vores aktivitet udadtil har været lav, selvom corona-restriktionerne blev ophævet. Kasserer 
Hanne Stubman har delt vores visitkort ud i eget netværk, samt lagt en stak hist og her, 
det har givet enkelte nye medlemmer. 
 
Facebook-siden: Fortsat mange følgere. Det har været et par enkelte opslag i perioden. 
 
Bestyrelse: Vi ved, at vi er en sårbar bestyrelse med kun tre medlemmer og en suppleant, 
derfor efterlyste vi flere bestyrelsesmedlemmer gennem ‘ForeningsNyt’. Det gav en 
henvendelse, men i en mere overraskende retning. En borger fra Svejbæk vil gerne købe 
en hjertestarter, som skal sidde et meget bestemt sted, hvis vi vil stå for driften, det vil 
sige strøm, pads mm. Det har vi været nødt til at sige nej til pga. foreningens økonomi. 
 
Hjemmeside: Den er er blevet opdateret her i starten af 2023. 
 
Hjertestarterne: 
Julsøvej 249: Der var et års serviceabonnement på den, det er løbet ud her i løbet af 
efteråret. Vi har valgt ikke at forny det, da det er forholdsvis dyrt, ca. 1.800 kr. for det 
billigste. 
Sindbjergvej 1H: Huset er blevet solgt, og den nye ejer er i gang med at renovere huset. 
Hjertestarteren hænger på hans carport, og han har konkrete planer for carporten. Jeg har 
talt med ejer i december 2022, sidenhen har han ikke reageret på mails. Hjertestarteren 
flyttes af Holden EL til Pizza & Pasta Palace på Julsøvej. Tidspunkt ukendt. 
 
Drøftelse og kommentarer vedr. det fremadrettede arbejde: 
• Vi skal ud over rampen mht. hjertestarter el.lign. i Borgdalsparken og ved 

SuperBrugsen.   
• Medlemskartoteket skal opgraderes med mobilnumre, så vi kan bruge MobilePay aktivt 

med anmodninger, i kombination med mailudsendelser. ”Normal” kontingentfrist 1. 
februar, så passer det med varsling til generalforsamling.  

• Nye visitkort med tekst om indbetalingsmåde og -tekst. 
• Kursusaktiviteter ændres til en mulighed og ikke et mål for foreningen, vedtægterne 

ændres på næste generalforsamling (inkl. kontingentperiode).  
• Vi opgiver at få gjort noget i samarbejde med de lokale hjerteløbere, det er ikke muligt 

jf. TrygFondens regler. 



• Facebook og nyheder: Aktiviteter som nye placeringer på hjertestartere, 
generalforsamling indkaldelse og referat, halvårlig opdatering på brugen af 
hjertestarterne, indsamling, julehilsen mv. Nyhederne deles efterfølgende på Sejs-
Svejbæk Info. 

   
4. Fremlæggelse af bilagskontrolleret regnskab foregående år, samt budget for det 

indeværende år 
Regnskabet blev gennemgået af kassereren og godkendt. 
Budget for 2023 blev ligeledes gennemgået, der er behov for flere betalende medlemmer 
for at drifte de to hjertestartere, som foreningen står for. Godkendt. 
  

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen. Husk vedtægtsændring i 2024 vedr. formålet (kurser er en mulighed, ikke et krav) 
og kontingent for kommende år i stedet for indeværende år mv. 
 

6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år 
Uændret 100 kr. pr. år pr. person. 
 

7. Valg af formand, kandidat haves 
Genvalg af Ingrid Søndergaard 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: ingen på valg i år, men der er vakante pladser 
Ingen kandidater, så der er fortsat vakante pladser. Selvsupplering er mulig. 
 

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

10. Eventuelt 
Hjemmesiden:  
MobilePay skal stå øverst som betalingsmulighed sammen med en god vejledning til, hvilke 
oplysninger kassereren skal have. 
Ingrid giver besked, når hjertestarteren er flyttet til Pizza & Pasta Palace, også rette på 
hjertestarter.dk.  
 
Ingrid takker for god ro og orden. 

Referent: Helle Præsius Busk 
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