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R E F E R A T 

af  

Dansk Råd for Genoplivnings generalforsamling 2012 
 

 

Generalforsamlingen blev gennemført tirsdag den 17. april 2012 hos Falck. 

 

 

Til stede: 

Hanne Balle, Anne Bøje, Torsten Lauritsen, Ann Hiort Maltesen, Christian Torp-Pedersen, Jens 

Roland Hansen, Majken Frederiksen, Anders Sørensen, Ken Theiltoft, Martin B. Larsen 

 

Ikke til stede: 

Søren Knap, Hanne Pontoppidan, Tim Kristensen, Niels Henrik Krarup, Gorm Jensen, Allan 

Petersen, Susanne Hosbond, Jacob Hansen-Schwartz, Steen Thomsen, Mogens Zarling, Freddy 

Lippert, Thomas Egesborg Pedersen, Svend Trautner, Grethe Thomas (TrygFonden) 

 

 

 

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. Jens konstaterede herefter, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt jf. rådets vedtægter, og beslutningsdygtig idet netop 2/3 af 

medlemsorganisationerne var repræsenteret. 

 

 

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenspunkt 4 blev aftalt behandlet inden dagsordenspunkt 3. Dagsordenen blev herefter 

godkendt. 

 

 

Ad. 3: Formandens beretning. 

 

Formanden Torsten refererede kort til den omdelte formandsberetning, og rettede stor ros og tak til 

Steen og Jens for deres store arbejde med at få rådets regnskaber på skinner igen. 
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Der var ikke spørgsmål til formandens beretning, men rådets medlemmer udtrykte stor tilfredshed 

med beretningen og takkede formanden for sin varetagelse af formandsposten på fornemste vis.  

 

Formandens beretning blev herefter tiltrådt og godkendt. 

 

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

styregruppernes beretning, herunder økonomi. De to styregrupper har fælles sekretariat til at 

varetage kursernes administrative drift. 

 

Ken spurgte til, om der var begyndt at blive åbnet op for, at paramedicinere kunne deltage på 

kurserne på samme vilkår som øvrige kursister (læger og sygeplejersker). 

 

Torsten svarede: Ja, de vurderes på samme måde som øvrige kursister, og har samme muligheder. 

 

Kens spurgte til, at det er blevet vurderet at tage AMLS kurserne til Danmark. 

 

Torsten svarede: Nej, der var ikke blevet vurderet. 

 

Anders udtrykte på paramedicinernes vegne stor ros for kurserne, og tilkendegav samtidig, at det 

kunne overvejes at bruge eksempelvis 500.000 hvert 5. år for oversættelse af kursusmaterialet, men 

selvfølgelig med en forudgående vurdering på baggrund af forventet udbytte/effekt.  

 

Beretningen blev herefter tiltrådt og godkendt. 

 

Torsten orienterede kort om aktiviteterne i regi af STaR, herunder økonomi (særskilt udarbejdet 

regnskab). Udgifterne til de første kurser, der har været gennemført med udenlandske 

masterinstruktører vurderes mindre i forhold til kommende kurser med danske instruktører. Der er 

aftale om, at masterinstruktører, der hjælper med at få uddannet et lands første instruktører, 

underviser uden beregning. Der må således ventes en bedre balance imellem indtægter og udgifter 

ifm. kurserne fremover, idet der vil være aflønning af instruktører med.  

 

Der fremkom ikke spørgsmål til beretningen, der blev tiltrådt og godkendt. 

 

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

økonomi (særskilt udarbejdet regnskab). Året havde været præget af arbejdet med oversættelse og 

udgivelse af de tre undervisningshæfter inden for HLR-AED området på dansk, og at få udskilt og 

styr på styregruppens regnskab og økonomi. Afstemning af bilag og indbetalinger viste således, at 

der i perioden med den forrige kasserer manglede at blive opkrævet ca. 85.000,- i udeståender, og 

for flere år tilbage. Derudover var det ikke klart, hvilke poster der tilhørte DRG, og hvilke der 

tilhørte styregruppen. Der er nu kommet klarhed over forholdene, og der er kommet styr på hvilket 

beløb, der skulle overføres fra styregruppen til rådet i forbindelse med udskillelsen. Beløbet er 

overført, og styregruppens økonomi er nu helt adskilt fra rådets økonomi og føres fremadrettet på en 

særskilt konto. 

 

Generalforsamlingen stillede sig kritisk til den i beretningen foreslåede sammensætning af 

styregruppen, idet det blev bemærket, at Århus Universitetshospital bestrider to pladser i 

styregruppen. Generalforsamlingen mente, at én plads fremadrettet ville være mere hensigtsmæs-

sigt. Bo Løfgren er anført som Århus Universitetshospital repræsentant i styregruppen fremadrettet. 

Jens forklarede, at Århus Universitetshospital havde insisteret på at indstille ham til at fortsætte i 

styregruppen, selv om Jens havde tilkendegivet over for dem, at det ville være svært at få Bo med i 

styregruppen fremover grundet rådets erfaringer med hans tidligere varetagelse af tillidsposter i regi 

af Dansk Råd for Genoplivning. 
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Generalforsamlingen fandt det ikke hensigtsmæssigt at lade Bo indgå i styregruppen for HLR-AED 

kurserne med baggrund i blandt andet hans kritisable varetagelse af kassererposten i såvel rådet som 

i styregruppen, og rådet derfor ikke længere har den fornødne tillid til, at Bo varetager rådets og 

styregruppens interesser på bedste vis ved fortsat repræsentation i styregruppen. 

 

Generalforsamlingen pålagde Jens som formand for styregruppen at meddele Århus 

Universitetshospital, at Bo ikke ønskes som Århus Universitetshospitals repræsentant i 

styregruppen for HLR-AED kurserne. Rådet har med baggrund i Bo’s varetagelse af tillidsposter i 

regi af DRG ikke længere tillid til, at opgaver i rådets regi varetages til rådets bedste.  

 

 Beretningen blev herefter tiltrådt og godkendt med ovenstående pålæg. 

 

 

Ad. 4: Indkomne forslag. 

 

Der var forud for generalforsamlingen blevet rundsendt forslag til vedtægtsændringer, og som 

havde været drøftet på rådets sidste møde og herefter tilrettet og rundsendt for verifikation. 

 

Jens gennemgik kort det fremsendte forslag til revision af rådets vedtægter, hvorefter det blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

De reviderede vedtægter er vedlagt referatet. 

 

 

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

 

Jens gennemgik i kasseren Steen’s fravær regnskabet for 2010 og 2011. 

 

Regnskabet for 2010 blev på generalforsamlingen sidste år ikke godkendt grundet manglende 

posteringer og ugennemsigtighed. På ekstraordinær generalforsamling i september var materiale 

modtaget så kort forud for generalforsamlingen, at det ikke havde været muligt at udarbejde 

regnskab, og der blev derfor kun givet en mundtlig orientering ved rådets nye kasserer Steen 

Thomsen. Det blev derefter besluttet, at regnskabet 2010 skulle til behandling på dette års 

generalforsamling.  

 

Som det nu kunne ses af begge regnskaber, så er alle beløb indkrævet og betalt, således at 

regnskaberne udviser et retvisende billede af rådets økonomi opdelt på aktiviteter. Der er afskrevet 

et kontingent på 2.000,- fra år tilbage, som det ikke har været muligt at opkræve. 

 

Jens kunne supplerende oplyse, at alle organisationer har indbetalt kontingent for 2012, og de to 

skyldige beløb fra styregruppen for HLR-AED kurserne kort inden generalforsamlingen er indgået 

på rådets konto. 

 

Anders bemærkede en slåfejl i forbindelse med regnskabsperioden for regnskabet 2011. Den rette 

periode skal være 31/12/2010 til 31/12/2011. 

 

Regnskabet for 2010 og 2011 blev enstemmigt godkendt. 

 

Jens oplyste, at kontingentet for 2013 foreslås som værende uændret, hvilket blev enstemmigt 

vedtaget. 

 

Jens gennemgik det fremsendte budget, der blev tiltrådt. 
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Ad. 6: Valg af næstformand og sekretær ifølge vedtægterne. 

 

Hanne Balle, Hjerteforeningen blev foreslået som ny næstformand med baggrund i hendes store 

kendskab til genoplivningsområdet og for at sikre en bred forankring i rådet af tillidsposterne. 

Hanne modtog valg til næstformand, og blev enstemmigt valgt. 

 

Jens Roland Hansen, Beredskabsstyrelsen blev foreslået genvalgt, og modtog valg til sekretær. Jens 

blev enstemmigt valgt. 

 

 

Ad. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

Kenn Theiltoft, Roskilde Brandvæsen (revisor) og Anders Sørensen, Reddernes Landsklub 

(revisorsuppleant) blev enstemmigt valgt. 

 

 

Ad. 8: Eventuelt. 

 

Intet. 

 

 

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 2011. 

 Beretning fra styregrupperne for ALS-kurserne og EPLS-kurserne 2011. 

 Beretning fra styregruppen for HLR/AED-kurserne 2011. 

 Vedtægter med revideret bilag over medlemsorganisationer 2012. 

 


