REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings generalforsamling 2009

Generalforsamlingen blev gennemført mandag den 23. marts 2009 hos Falck.

Til stede:
Jesper Hermund, Jens Roland, Hanne Pontoppidan, Christian Torp-Pedersen, Mogens Zarling,
Freddy Lippert, Torsten Lauritsen, Majken Frederiksen, Svend Trautner, Søren Knap, Frank
Praefke, Hanne Balle, Bo Løfgren, Anders Sørensen, Ken Theiltoft.

Ikke til stede:
Thomas Egesborg Pedersen, Tim Jensen, Søren Worm Petersen, Allan Petersen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Godkendelse af dagsorden.
Formandens beretning.
Indkomne forslag
Revideret regnskab, budget og kontingent.
Valg af formand og kasserer.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Ad. 1: Valg af dirigent.
Formanden Christian Torp-Pedersen blev foreslået til dirigent og modtog valget.

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3: Formandens beretning.
Formanden Christian Torp-Pedersen tog udgangspunkt i rådets formål om at fremme kendskabet til
genoplivning, fremme de europæiske retningslinjer for genoplivning og fremme de europæiske
kurser.
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Den nuværende cyklus begyndte med implementeringen af guidelines 2005 sidst i 2005, hvorefter
hjemtagningen af de europæiske kurser i genoplivning blev påbegyndt. Først de avancerede kurser i
genoplivning – ALS-kurserne, herefter de avancerede kurser i genoplivning af børn – EPLSkurserne og senest i det forgangne år kurserne i genoplivning for lægmand – BLS-kurserne – på
dansk HLR/AED-kurset.
Undervejs i processen er der udarbejdet de to foldere om den avancerede genoplivning af både
voksne og børn, der er udarbejdet ny hjemmeside og der har været publiceret artikler om guidelines
i Ugeskrift for Læger.
Denne cyklus er således ved at være tilendebragt, og med et godt resultat hele vejen rundt.
Næste store udfordring bliver implementering af de nye guidelines, der kommer ultimo 2010, og
hvor rådet allerede har påbegyndt de indledende drøftelser.
Freddy Lippert supplerede med, at der er lavet kæmpe arbejde fra Jens Rolands side i forbindelse
med implementeringen og udbredelsen af de basale HLR/AED-kurser i Danmark, og hvor
implementeringen af disse kurser i Beredskabsstyrelsens regi kan tjene som et eksempel til
efterfølgelse. Ligeså kan Bo Løfgrens arbejde med i implementeringsprocessen roses, og også for
implementeringen af kurserne som en obligatorisk del på lægeuddannelsen i Århus.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 4: Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Revideret regnskab, budget og evt. kontingent.
Bo Løfgren gennemgik regnskabet.
Det bemærkes, at der på rådets konto er indbetalt administrationsgebyr fra nogle af de
organisationer, der har fået tilladelse til at gennemføre ERC’s HLR/AED-kursus i Danmark, men at
det nok er hensigtsmæssigt, at der på sigt oprettes en særskilt konto under rådet for disse kurser, og
senest når der begynder at komme indtægter for salg af ERC’s bøger på dansk.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Bo Løfgren gennemgik det udleverede budget, hvor kontingentet er bibeholdt uændret (2000,årligt).
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 6: Valg af formand og kasserer ifølge vedtægterne.
Formanden Christian Torp-Pedersen har siddet to perioder som formand, og kan ikke genvælges.
Torsten Lauritsen, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin blev foreslået som ny
formand og modtog valg, hvorefter han blev enstemmigt valgt.
2

Bo Løfgren, Århus Universitetshospital modtog genvalg til kasserer for en ny periode, og blev
enstemmigt valgt.

Ad. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ken Theiltoft, Roskilde Brandvæsen og Søren Knapp, Københavns Brandvæsen blev enstemmigt
genvalgt.

Ad. 8: Eventuelt.
Intet.

Jens Roland
referent

Christian Torp-Pedersen
dirigent

3

