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R E F E R A T 

af  

Dansk Råd for Genoplivnings generalforsamling 2013 
 

 

Generalforsamlingen blev gennemført tirsdag den 16. april 2013 hos Falck. 

 

 

Til stede: 

Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Mogens Zarling, Susanne 

Hosbond, Ann Hiort Maltesen, Jens Roland Hansen, Torben Bastholm, Majken Frederiksen, Anders 

Sørensen, Bent Mortensen, Thomas Egesborg Pedersen 

 

Ikke til stede: 

Søren Knap, Hanne Pontoppidan, Tim Kristensen, Anne Lyster Knudsen, Olav Øfverlind Pedersen, 

Ken Theiltoft, Martin B. Larsen 

 

 

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 formand og kasserer. 

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

var lovligt indkaldt jf. rådets vedtægter, og beslutningsdygtig idet 12 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 Torsten gennemgik og perspektiverede den udsendte formandsberetning. 

 

Mogens udtrykte, at han var bekymret for den af Bo Løfgren anlagte retssags afslutning, og håbede 

den ville finde en værdig og tilfredsstillende løsning for begge parter hurtigst muligt, så der ikke 

skulle bruges unødige midler fremadrettet. 

 

Torsten svarede, at sagen som den havde udviklet sig, skulle løses med rettens mellemkomst, og 

gerne på det kommende mæglingsmøde den 7. juni. Heri lå også, at han på rådets vegne meget 

gerne ser en løsning, der kan afslutte sagen, men inden for rådets tarv og fremadrettede virke. 

 

Der var enighed i rådet om, at rådet dog ikke måtte sætte sin troværdighed på spil for blot at lukke 

sagen. Den tid og de økonomiske omkostninger som sagen har påført rådet, er ude af proportion, 

men samtidig en konsekvens af den måde, som Bo Løfgren har håndteret forløbet. Der ønskes 

derfor en principiel afgørelse. En retlig afgørelse vil samtidig have betydning for, hvorledes rådet 

kan offentliggøre dets holdning til tidligere og fremtidigt samarbejde med Bo Løfgren. Som 

tidligere drøftet, var der fortsat enighed om, at sagen kan lukkes med forlig, såfremt rådets 

omkostninger dækkes af Bo Løfgren  

 

Formandens beretning blev herefter tiltrådt og godkendt. 

 

Rådet roste Torsten for hans fremragende håndtering og varetagelse af formandshvervet igennem de 

seneste fire år, og fremhævede især hans store arbejde med på succesfuld vis at få synliggjort rådet 

yderligere via dets bredere og øgede medvirken i løsning af opgaver inden for genoplivningsområ-

det, øgede medvirken i eksterne samarbejder og det øgede samarbejde imellem medlemsorganisa-

tionerne internt i rådet. Alt sammen arbejder, der har gavnet rådet meget positivt såvel internt som 

eksternt, og været med til at øge rådets opgaveløsning og virke. Ligeledes blev Torstens store og 

troværdige indsat i forbindelse med Bo Løfgrens saganlæg anerkendt. 

 

 

Ad. d: Beretninger fra rådets nedsatte styregrupper. 

 

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

økonomi samt perspektiverede de to anbefalinger, som styregruppen havde med hensyn til 

kursusorganisationernes gennemførelse af kurser og anvendelse af uddannelsesmaterialer. 

 

Rådet tiltrådte de to anbefalinger, og støttede styregruppen i at gå videre med anbefalingerne. Der 

kom ikke spørgsmål til årsberetningen, der blev tiltrådt og godkendt. 

 

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

styregruppernes årsberetning, herunder økonomi. Årsberetningerne var udsendt forud for 

generalforsamlingen. 

 

Jesper spurgte, om underskuddet på kurserne, der var gennemført i Grønland og syddanmark kunne 

have været dækket ind via fondsmidler eller lignende, også som mulighed for at øge muligheden for 

i fremtiden at kunne afholde kurser, hvor tilgængeligheden til hjertestopkurser ikke er så stor som i 

resten af landet. 

 

Torsten svarede, at det var normalt at initiale kurser i forbindelse med nyetablering gav et mindre 

underskud, og det næppe ville være muligt at få dækket et sådant underskud via fondsmidler eller 

lignende.  
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Årsberetningerne blev tiltrådt og godkendt. 

 

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

regnskab). Der har i 2012 været gennemført to kurser med et godt resultat, og de havde begge netop 

løbet rundt økonomisk. Kurserne hviler således nu økonomisk i sig selv, og egenkapitalen er netop 

tilstrækkelig til, at kurser kan gennemføres i regi af styregruppen.  

 

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

 

Årsberetningerne ovenfor er vedlagt referatet. 

 

 

Ad. e: Indkomne forslag. 

 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

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

 

Anders gennemgik regnskabet for 2012, og Jens supplerede med de poster, der vedrørte regnskabet 

i den periode, hvor han midlertidigt varetog den økonomiske drift i rådet. 

 

Der var ikke spørgsmål til regnskabet for 2012, der blev enstemmigt godkendt. 

 

Anders gennemgik det fremsendte budget, der blev tiltrådt. 

 

Anders oplyste, at kontingentet som foreslået i indkaldelsen justeres til 3.000,- årligt pr. 

medlemsorganisation gældende for 2014 som følge af øgede udgifter i forbindelse med retsag, 

hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

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

 

Jesper blev foreslået som ny formand med baggrund i hans store kendskab til genoplivningsom-

rådet, og varetagelse af lignende tillidsposter i blandt andet Dansk Cardiologisk Selskab. Jesper 

modtog valg til formand, og blev enstemmigt valgt. 

 

Anders Sørensen blev foreslået genvalgt, og modtog valg til kasserer. Anders blev enstemmigt 

valgt. 

 

Til orientering var næstformand Hanne Balle og sekretær Jens Roland ikke på valg i år jf. 

vedtægterne. 

 

Ad. h: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

Kenn Theiltoft, Roskilde Brandvæsen (revisor) og Thomas Egesborg Pedersen, Dansk Folkehjælp 

(revisorsuppleant) blev enstemmigt valgt. 

 

 

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

DRG’s virke. 
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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 Torsten og Jesper indtil Jesper er kommet fuldt ind i arbejdet.  

 

 

Ad. j: Eventuelt. 

 

Det blev aftalt, at rådets tidligere formand Torsten og Jens fortsat varetager opgaverne i forbindelse 

med den af Bo Løfgren anlagte retssag, og Jesper som nuværende formand følger sagen tæt. 

 

Det blev aftalt, at Torsten overdrager igangværende sager i rådet til Jesper løbende fra sag til sag.  

 

 

Som ny formand takkede Jesper for valget, og udtrykte glæde for at komme i gang med 

tillidshvervet, og forventning om fortsat stor opbakning om rådets arbejde og de forestående 

aktiviteter fra medlemsorganisationerne. 

 

 

 

 

Jens Roland  Jens Roland  Jesper Kjærgaard 

referent  dirigent  formand 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 Formandens årsberetning 2012. 

 Årsberetning fra styregrupperne for ALS-kurserne og EPLS-kurserne 2012. 

 Årsberetning fra styregruppen for HLR/AED-kurserne 2012. 

 


