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R E F E R A T 
af  

Dansk Råd for Genoplivnings generalforsamling 2010 
 

 

Generalforsamlingen blev gennemført onsdag den 10. marts 2010 hos Falck. 

 

 

Til stede: 

Steen Thomsen, Jens Roland, Torsten Lauritsen, Mogens Zarling, Freddy Lippert, Majken 

Frederiksen, Torben Bastholm, Lars Augsburg, Hanne Balle, Bo Løfgren, Peter Hallas. 

 

Ikke til stede: 

Thomas Egesborg Pedersen, Hanne Pontoppidan, Christian Torp-Pedersen, Tim Jensen, Søren 

Worm Petersen, Søren Knap, Ken Theiltoft, Anders Sørensen. 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Formandens beretning. 

4. Indkomne forslag 

5. Revideret regnskab, budget og kontingent. 

6. Valg af næstformand og sekretær. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

 

 

Ad. 1: Valg af dirigent. 

 

Jens blev foreslået til dirigent og modtog valget. 

 

 

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Ad. 3: Formandens beretning. 

 

Formanden Torsten trak rådets kursusvirksomhed frem, hvor det forrige år var EPLS-kurserne, der 

var blevet implementeret i Danmark, og året efter i 2009 var det HLR/AED-kurserne som ved hjælp 

af den aktive indsats var implementeret i Danmark. 
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DRG’s kurser er standarden og referencen for ALS og EPLS vedkommende inden for 

sundhedssektoren såvel nationalt som internationalt, og HLR/AED vil ad åre blive det inden for 

genoplivning for lægmand. 

 

ETC er udviklet og etableret i ERC og under udbredelse. DRG har besluttet, at rådet støtter op om 

processen, men afventer indtil videre med at tage dem hjem og implementere dem i Danmark. 

 

Med hensyn til den forestående implementering af guidelines 2010 har rådet gennem det sidste år 

arbejdet med drøftelser og udarbejdelse af implementeringsplan, der nu foreligger i færdig 

udarbejdet form, og medlemsorganisationerne har fremlagt deres strategi for egen implementering i 

rådet. 

 

DRG har holdt møde med Dansk Førstehjælpsråd, hvor der var en god dialog. Der er blevet aftalt 

nyt møde mellem DRG og DFR vedrørende materialer om guidelines 2010, samt en præsentation 

og gennemgang af guidelines (HLR/AED) for Dansk Førstehjælpsråd kort efter offentliggørelsen. 

 

Rådets økonomi er kommet på omgangshøjde efter de sidste indbetalinger af kontingenter. 

 

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 alle store restancer er betalt, ligesom det er meget positivt, at pædiatrikerne har 

valgt at bibeholde deres medlemskab af rådet. 

 

Det blev besluttet, at Reddernes Faglige Klub afskrives, og ikke længere betragtes som værende 

medlem af rådet. De tilsendes brev med udmeldelsen, baggrunden herfor, og mulighederne for 

eventuelt senere nyt medlemskab ved indbetaling af skyldigt beløb. 

 

Steen foreslog, at kontingentet fremover opkræves forud for generalforsamlingen, hvorved 

situationen med et skyldigt beløb på generalforsamlingen ville være løst. 

 

Freddy pointerede, at økonomien for HLR/AED-kurserne holdes helt særskilt i forhold til DRG’s 

øvrige økonomi. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Bo Løfgren gennemgik det udleverede budget, hvor kontingentet er bibeholdt uændret (2000,- 

årligt). 

 

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Ad. 6: Valg af næstformand og sekretær ifølge vedtægterne. 
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Majken Frederiksen, Dansk Sygeplejeråd modtog valg til næstformand, og blev enstemmigt valgt. 

Jens Roland, Beredskabsstyrelsen modtog valg til sekretær, og blev enstemmigt valgt. 

 

 

Ad. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

Lars Augsburg, Frederiksberg Brandvæsen og Steen Thomsen, Beredskabsforbundet blev 

enstemmigt genvalgt. 

 

 

Ad. 8: Eventuelt. 

 

Bilaget til vedtægterne over medlemsorganisationer revideres jf. generalforsamlingsbeslutningerne. 

 

Til næste år skal vedtægterne gennemses med henblik på varetagelse af formandsposten, og 

eventuelle ændringsforslag udarbejdes forud for generalforsamlingen 2011. 

 

Til næste år opkræves kontingentet forud for generalforsamlingen, således der er betalt ved ankost 

til generalforsamlingen. 

 

Torsten roste Jens for hans indsats, og det blev besluttet, at han som formand skriver et brev til 

Beredskabsstyrelsen. 

 

Formanden takkede for den gode debat og de konstruktive forslag undervejs, og afsluttede herefter 

generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Jens Roland  Jens Roland  Torsten Lauritsen 

referent  dirigent  formand 


