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R E F E R A T 

af  

Dansk Råd for Genoplivnings generalforsamling 2014 
 

 

Generalforsamlingen blev gennemført tirsdag den 25. marts 2014 hos Falck. 

 

 

Til stede: 

Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Mogens Zarling, Ann Hiort Maltesen, Jens 

Roland, Diana Sørensen, Majken Frederiksen, Anders Sørensen, Bent Mortensen, Christian 

Skjærbæk, Søren Knap, Tim Kristensen 

 

Ikke til stede: 

Hanne Pontoppidan, Anne Bøje, Olav Øfverlind Pedersen, Thomas Egesborg Pedersen, Freddy 

Lippert, Karl Høeg Rasmussen, Roskilde Brandvæsen (vakant) 

 

 

Dagsorden: 

 

a. Valg af dirigent. 

b. Godkendelse af dagsorden. 

c. Formandens beretning. 

d. Beretning fra rådets nedsatte styregrupper. 

e. Indkomne forslag, herunder optagelse/udmeldelse af organisationer. 

f. Revideret regnskab, budget og kontingent. 

g. Valg af næstformand og sekretær amt ekstraordinært valg af kasserer for ét år. 

h. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

i. Udpegning af repræsentanter til at repræsentere DRG i internationale organisationer indenfor 

DRG’s virke. 

j. Eventuelt. 

 

 

Ad. a: Valg af dirigent. 

 

Jens Roland blev foreslået til dirigent og modtog valget. Jens Roland konstaterede herefter, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. rådets vedtægter, og beslutningsdygtig idet 13 ud af 19 

medlemsorganisationer var til stede (mere end halvdelen af medlemsorganisationerne). 

 

 

Ad. b: Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser. 
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Ad. c: Formandens beretning. 

 

Formanden Jesper Kjærgaard fremlagde og perspektiverede formandens beretning ved hjælp af tre 

oversigtsslides, og takkede efterfølgende medlemsrepræsentanterne for deres opbakning igennem 

året.  

 

Der fremkom ikke kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning. 

 

Formandens beretning blev herefter tiltrådt og godkendt. 

 

Formandens beretning er vedlagt referatet. 

 

 

Ad. d: Beretninger fra rådets nedsatte styregrupper. 

 

Torsten lauritsen fremlagde på vegne af styregrupperne for ALS-kurserne, EPLS-kurserne, ETC-

kurserne og STAR-kurserne styregruppernes årsberetning, herunder økonomi. 

 

Torsten Lauritsen bemærkede, at der i økonomien budgetteres med anvendelse af midler til 

sponsorering af landsholdet i hjertestops deltagelse i ERC’s konkurrence i forbindelse med 

kongressen i Bilbao, samt fremover midler til ekstern revision af økonomien for ALS, EPLS og 

ETC kurserne. 

 

Der fremkom ikke kommentarer eller spørgsmål til beretningerne. 

 

Jens Roland gennemgik den omdelte årsberetning fra styregruppen for HLR-AED kurserne, 

herunder økonomi. 

 

Årsberetningerne blev tiltrådt og godkendt. 

 

Årsberetningerne ovenfor er vedlagt referatet (ALS/EPLS og HLR-AED). 

 

 

Ad. e: Indkomne forslag. 

 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

Ad. f: Revideret regnskab, budget og evt. kontingent. 

 

Anders Sørensen gennemgik regnskabet for 2013, herunder egenkapitalens udvikling og udgifter til 

advokat i forbindelse med Bo Løfgrens sag mod rådet. 

 

Der var ikke spørgsmål til regnskabet for 2013, der blev enstemmigt godkendt. 

 

Anders Sørensen gennemgik det fremsendte budget, der blev tiltrådt. 

 

Anders Sørensen oplyste, at kontingentet som foreslået i indkaldelsen justeres til 2.000,- årligt pr. 

medlemsorganisation gældende for 2015 som følge af egenkapitalens udvikling og rådets indtægter 

i 2014, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 
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Ad. g: Valg af næstformand og sekretær ifølge vedtægterne og kasserer for ét år. 

 

Hanne Balle blev foreslået genvalgt som næstformand for en periode mere. Hanne Balle modtog 

valg til næstformand, og blev enstemmigt valgt. 

 

Majken Frederiksen blev foreslået valgt som sekretær. Majken Frederiksen modtog valg til 

sekretær, og blev enstemmigt valgt. 

 

I forbindelse med valget til sekretærposten orienterede Jesper Kjærgaard om, at der i forbindelse 

med sekretærposten er aftalt med TrygFonden, at denne i en overgangsfase økonomisk støtter en 

sekretærfunktion i DRG. Sekretærfunktionen opdeles således fremover i to dele, hvor Majken 

Frederiksen som hidtil varetager opdatering af rådets hjemmeside, mens Jens Roland fremover 

støtter op om Majken Frederiksen, og løser samme opgaver som han tidligere har varetaget for 

rådet. 

 

Thomas Egesborg Pedersen blev foreslået valgt til kasserer for ét år, og modtog valg til kasserer. 

Thomas Egesborg Pedersen blev enstemmigt valgt. 

 

 

Ad. h: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

Ann Hiort Maltesen (revisor) og Søren Knap (revisorsuppleant) blev enstemmigt valgt. 

 

Det blev bemærket, at en mere korrekt betegnelse for revisorens arbejde ville være 

bilagskontrollant, og det bør justeres i vedtægterne i forbindelse med førstkommende revison. 

 

 

Ad. i: Udpegning af repræsentanter til at repræsentere DRG i internationale organisationer indenfor 

DRG’s virke. 

 

Der var enighed om, at så vidt angår repræsentation i ERC’s kursuskommitterer varetages denne 

ved styregruppernes respektive formænd, og repræsentation ved ERC’s generalforsamling og møder 

varetages af Jesper Kjærgaard i egenskab af formand for DRG.  

 

 

Ad. j: Eventuelt. 

 

Jesper Kjærgaard orienterede om, at rådets forretningsudvalg på 5 personer samt eventuelle ad-hoc 

medlemmer i forbindelse med sekretærpostens nye konstruktion udvides med Majken Frederiksen, 

således forretningsudvalget fremover vil være på 6 personer. 

 

 

Formand Jesper Kjærgaard takkede for en god generalforsamling, og udtrykte forventning om 

fortsat stor opbakning om rådets arbejde og de forestående aktiviteter fra medlemsorganisationerne. 

 

 

 

 

Jens Roland  Jens Roland  Jesper Kjærgaard 

referent  dirigent  formand 
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Bilag: 

 Formandens årsberetning 2013. 

 Årsberetning fra styregrupperne for ALS-kurserne, EPLS-kurserne 2013. 

 Årsberetning fra styregruppen for HLR-AED-kurserne 2013. 

 


