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R E F E R A T 

af  

Dansk Råd for Genoplivnings generalforsamling 2011 
 

 

Generalforsamlingen blev gennemført onsdag den 12. april 2011 hos Falck. 

 

 

Majken Frederiksen, Jens Roland, Steen Thomsen, Christian Torp-Pedersen, Torsten Lauritsen, 

Susanne Hosbond, Svend Trautner, Niels Henrik Krarup, Finn Løye, Gorm Jensen, Hanne Balle, 

Ken Theiltoft, Lars Augsburg, Grethe Thomas 

 

Ikke til stede: 

Thomas Egesborg Pedersen, Bo Løfgren, Hanne Pontoppidan, Freddy Lippert, Mogens Zarling, 

Anders Sørensen, Søren Knap 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Formandens beretning. 

4. Indkomne forslag. 

5. Revideret regnskab, budget og kontingent. 

6. Valg af formand og kasserer. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

 

 

Ad. 1: Valg af dirigent. 

 

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

var lovligt indkaldt jf. rådets vedtægter. 

 

 

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Ad. 3: Formandens beretning. 

 

Formanden Torsten refererede kort til den omdelte formandsberetning. 
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Kenn roste formandens gode beretning, men synes de lægefaglige selskaber var fremhævet i 

beretningen. 

 

Svend udtrykte stor ros for implementeringen af G2010 og arbejdet bagved med formanden i 

forgrunden. 

 

Majken roste formandens beretning. 

 

Formandens beretning blev herefter tiltrådt og godkendt. 

 

Torsten fremlagde på vegne af styregruppen for ALS-kurserne og styregruppen for EPLS-kurserne 

styregruppernes beretning. 

 

Gorm udtrykte, at der for ALS-kurserne synes at være oparbejdet en større formue, hvorfor det 

kunne foreslås, at der eventuelt blev budgetteret med et underskud på kurserne ud fra 

standardregnskabet fremover. 

 

Torsten forklarede, at overskuddet til dels bunder i, at der udestår en række fripladser, der endnu 

ikke er benyttet, ligesom der påregnes en professionel oversættelse af ALS-bogen. 

 

Kenn orienterede om oversættelsen af PHTLS-bogen, og at der måske kunne trækkes på 

erfaringerne derfra. 

 

Jens fremlagde på vegne af styregruppen for HLR/AED-kurserne styregruppens beretning. 

 

 

Ad. 4: Indkomne forslag. 

 

Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer fra DASEM, men forslagene var indkommet 

senere end 2 uger før generalforsamlingen, og således for sent jf. vedtægterne. 

 

Generalforsamlingen foreslog, at forslagene blev lagt ned i den etablerede arbejdsgruppe og der 

blev arbejdet videre med dem sammen med eventuelle øvrige forslag, så der på næste 

generalforsamling (2012) kunne forelægge et samlet og gennemdrøftet forslag til 

vedtægtsændringer. 

 

 

Ad. 5: Revideret regnskab, budget og evt. kontingent. 

 

Jens gennemgik i kasseren Bo’s fravær regnskabet for 2010. 

 

Kenn bemærkede, at opkrævning for kontingent for Roskilde Brandvæsen ikke var påført 

regnskabet, og han havde ikke pt. kendskab til, om opkrævningen var modtaget eller der ikke var 

opkrævet. 

 

Torsten bemærkede, at økonomien for HLR/AED-kurserne som besluttet på sidste 

generalforsamling stadig ikke var udskilt. Det bemærkes også, at regnskabet som opstillet her med 

blandt andet royalties til ERC for HLR/AED-manualer er svært at gennemskue. 

 

Jens forklarede, at baggrunden for den manglende udskillelse af styregruppens økonomi var, at den 

oprettede konto for til HLR/AED- styregruppen var overgået til styregruppen for STaR-kurserne, 

der havde stået og haft et akut behov for en konto. 
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Majken bemærkede, at der til det gennemførte symposium i Århus syntes at udestå nogle poster, 

blandt andet savnes anført indtægter fra sponsorerne og udgifter til forplejning, ligesom symposiets 

samlede budget på ca. 64.000,- ikke harmonerede med det i regnskabet anførte. 

 

Generalforsamlingen bemærkede, at der for det gennemførte symposium i København havde været 

fremlagt regnskab for rådet, og det stemte overens med regnskabet. Men for det gennemførte 

symposium i Århus havde rådet ikke fået forelagt et regnskab, ligesom der syntes at være 

udeståender i forbindelse hermed i det fremlagte rådsregnskab. 

 

Generalforsamlingen besluttede, at der for symposiet i Århus skulle ses et samlet regnskab, ligesom 

der fremover for de respektive styregrupper og særaktiviteter i rådets regi skulle fremlægges 

særskilt regnskab. 

 

Det blev bemærket, at det ville være hensigtsmæssigt at opkræve kontingent så betids tidligt på året, 

at beløbene kunne ses indgået på rådets konto inden generalforsamlingen, og gerne med rum for at 

kunne udsende en eventuel rykker også. 

 

Generalforsamlingen kunne på baggrund af ovenstående ikke godkende det fremlagte regnskab, og 

det blev besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med rådsmødet 

den 13. september 2011 med regnskabet 2010 på dagsordenen. 

 

Regnskabet der her fremlægges skal indeholde alle poster gennemført i 2010, hvorfor poster der 

først er bogført i 2011 skal medtages. Regnskabet forlænges derfor teknisk ind i 2011 for de posters 

vedkommende der henhører til regnskabet 2010, også selv om de først er bogført i 2011. 

 

Generalforsamlingen besluttede endvidere, at det fremlagte budget 2011 ikke ville blive behandlet, 

idet rådets økonomi pt. principielt er ukendt. Budget 2011 medtages derfor sammen med regnskabet 

2010 som dagsordenspunkt på den ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2011. 

 

 

Ad. 6: Valg af formand og kasserer ifølge vedtægterne. 

 

Torsten, DASAIM modtog valg til formand, og blev enstemmigt valgt. 

 

Steen blev foreslået til kasserer, og blev enstemmigt valgt. 

 

 

Ad. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

Lars, Frederiksberg Brandvæsen (revisor) og Kenn, Roskilde Brandvæsen (revisorsuppleant) blev 

enstemmigt valgt. 

 

 

Ad. 8: Eventuelt. 

 

Opsamling for videre bearbejdelse: 

 

 Til generalforsamlingen næste år (2012) skal der forelægge forslag til revision af rådets 

vedtægter. Forslagene skal være drøftet forud for generalforsamlingen i rådet (senest på 

mødet fastsat til 17. januar 2012). 
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 Til næste år skal kontingentet være opkrævet forud for generalforsamlingen, og der skal 

tidsmæssigt være mulighed for at kunne udsendes en eventuel rykker. Herved kan det ses 

betalt ved ankomst til generalforsamlingen. 

 

 HLR/AED-styregruppens økonomi skal hurtigst muligt udskilles fra rådets økonomi. 

 

 Der skal af Bo udarbejdes særskilt regnskab for symposiet i Århus til fremlæggelse på næste 

møde/den ekstraordinære generalforsamling fastsat til den 13. september 2011. 

 

 Særskilt regnskab for styregrupperne skal fremover være indarbejdet i deres respektive 

beretninger. 

 

 Der skal fremover være udarbejdet særskilt regnskab for særaktiviteter i rådets regi, 

eksempelvis for gennemførte større arrangementer, seminarer, symposier mv. 

 

 Der afholdes ekstraordinær generalforsamling med rådets regnskab 2010 og budget 2011 på 

dagsordenen i forbindelse med næste rådsmøde fastsat til 13. september 2011. 

 

 Svend foreslog at der til alle rådsrepræsentanterne blev indkøbt bogen til henholdsvis ALS 

og ETLS. Det var enighed om, at der til næste møde indkøbes en ERC bogsamling til hver 

medlemsrepræsentant (ALS, EPLS, ETC og BLS/AED). 

 

 

Generalforsamlingen udtrykte stor ros til Jens for hans varetagelse af sekretærposten og store 

arbejde i rådet. 

 

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen med opfordringen til fortsat at bakke op om 

rådets arbejde og de forestående aktiviteter. 

 

 

 

 

Jens Roland  Jens Roland  Torsten Lauritsen 

referent  dirigent  formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 Formandens beretning 2010. 

 Beretning fra styregrupperne for ALS-kurserne og EPLS-kurserne. 

 Beretning fra styregruppen for HLR/AED-kurserne. 

 Vedtægter med revideret bilag over medlemsorganisationer. 

 


