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R E F E R A T 

af  

Dansk Råd for Genoplivnings generalforsamling 2017 
 
 
 
Generalforsamlingen blev gennemført tirsdag den 29. marts 2017 hos TrygFonden. 
 
 
Til stede: 
Jens Flensted Lassen, Torsten Lauritsen, Mogens Zarling, Tim Kristensen, Freddy Lippert, 
Christina Brønner, Poul Anders Hansen, Ole Henriksen, Martin Grum-Nymann, Majken 
Frederiksen, Jens Roland, Therese Pulawska, Dennis Erntgaard, Henning Skajher, Bent Mortensen, 
Thomas Egesborg Pedersen, Ann Hiort Maltesen, Grethe Thomas, Lisbet Schønau, Jens Rosenberg. 
  
Ikke til stede: 
Marco Bo Hansen, Hanne Balle, Hanne Pontoppidan, Olav Øfverlind Pedersen, Jesper Kjærgaard. 
 
Falck var repræsenteret ved Henning Skajher, og Jens Rosenberg deltog på vegne af DRG’s 
styregrupper for ALS, EPALS og ILS. 
 
 
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 tillidsposter jf. vedtægterne. 
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 14 ud af 18 
medlemsorganisationer var til stede (mere end halvdelen af medlemsorganisationerne). 
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Ad. b: Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser. 
 
 
Ad. c: Formandens beretning. 
 
Formanden Jens Flensted Lassen fremlagde formandens beretning, 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. 
 
Jens Roland gennemgik de omdelte årsberetninger fra styregruppen for HLR-AED kurserne og for 
STaR-kurserne i 2016. 
 
Jens Rosenberg fremlagde med baggrund i de omdelte årsberetninger for ALS-kurserne, EPALS-
kurserne og ILS kurserne styregruppernes årsberetninger for 2016.  
 
Årsberetningerne blev tiltrådt og godkendt. 
 
Årsberetningerne for styregrupperne ALS, EPALS, ILS, STaR og HLR-AED som fremlagt på 
generalforsamlingen er vedlagt referatet. 
 
 
Ad. e: Indkomne forslag. 
 
Jens Roland orienterede om, at der under punktet er indkommet en række ansøgninger om 
medlemskab af rådet. 
 
Som tidligere udsendt og behandlet på rådsmøder igennem 2016/2017, var der indkommet 
ansøgning om medlemskab af Dansk Råd for Genoplivning fra de fem præhospitale organisationer i 
regionerne. Der har på foregående rådsmøder været foretaget en initial behandling af de fem 
ansøgninger, og et forhåndstilsagn om medlemskab er givet til dem alle. 
 
Jens Roland spurgte, om nogen af medlemsrepræsentanterne havde noget at fremsætte i forhold til 
de fem ansøgninger. Det var der ikke, og de fem præhospitale virksomheder i regionerne blev 
enstemmigt bevilliget medlemskab af Dansk Råd for Genoplivning. 
 
Jens Roland fremlagde ansøgning om medlemskab af Dansk Råd for Genoplivning fra Studerendes 
Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) København. 
 
Der var en drøftelse af foreningen, hvori det fremkom, at SATS har været aktiv i hjertestarterdagen, 
står bag TrygFondens rekord der redder liv, har været aktive inden for forskningsområdet og 
uddannelsesområdet (ERC). Foreningens vedtægter og deres virke anses som struktureret og vel 
gennemskuelige, samt med god relation til og sammenfald med DRG’s formål. 
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Der var fuld enighed om at bevillige medlemskab af Dansk Råd for Genoplivning, dog således at 
hvis en eller flere af de øvrige fire SATS foreninger ansøger på et senere tidspunkt, da vil deres 
medlemskab skulle kunne rummes inden for en fælles ramme af SATS foreningerne på tværs. 
 
Jens Roland fremlagde ansøgning om medlemskab af Dansk Råd for Genoplivning fra Foreningen 
for Bedre Genoplivning. 
 
Der var en drøftelse af foreningen, hvori det fremkom, at flere af rådets medlemsrepræsentanter 
kender Jesper Hermund som en erfaren og tillidsvækkende instruktør, ligesom han har været 
engageret i førstehjælpsområdet på positiv vis for Beredskabsforbundet, i Dansk Førstehjælpsråds 
uddannelsesudvalg og i samarbejde med Laerdal om førstehjælpsundervisning. Flere 
medlemsrepræsentanter kunne ikke finde overensstemmelse mellem foreningens vedtægter og 
rådets formål, ligesom foreningens strukturelle organisation mindede mere om et konsulentfirma 
end om en forening. 
 
Diskussionen ledte til en drøftelse af optagelseskriterier for rådet, og om en udarbejdelse af sådanne 
ville lette optagelse af kommende medlemsorganisationer, idet både rådet og ansøgeren ville have 
noget mere konkret at forholde sig til og navigere efter. 
 
Foreningen for bedre Genoplivning blev ikke optaget i Dansk Råd for Genoplivning, idet 13 af 
rådets medlemsorganisationer stemte nej for medlemskab, og 3 medlemsorganisationer undlod at 
stemme. 
 
Endvidere blev det besluttet, at bestyrelsen på baggrund af foreningens ansøgning udarbejder mere 
specifikke kriterier for optagelse af medlemmer i DRG. Dette gøres for at tydeliggøre kriterier og 
forventninger til fremtidige ansøgere og samtidig kunne være med til at hjælpe ansøgere til at 
udarbejde en ansøgning på et mere ensartet, oplyst og validt grundlag. Når kriterierne er udarbejdet 
og vedtaget i rådet, er foreningen velkommen til at ansøge på ny. 
 
Rådets vedtægter som tilrettet (bilaget over medlemsorganisationer) som følge af optagelsen af de 
nye medlemsorganisationer er vedlagt referatet i revision 2017. 
 
 
Ad. f: Revideret regnskab, budget og evt. kontingent. 
 
Jens Roland gennemgik regnskabet for 2016. 
 
Der var enkelte spørgsmål vedrørende rekrutteringsbeløbet for den nye sekretariatsleder og 
udviklingsbeløbet for rådets nye sekretariat. Spørgsmålene blev besvaret og regnskabet for 2016 
blev enstemmigt godkendt. 
 
Jens Roland gennemgik det forelagte budget for 2017. 
 
Der var enkelte spørgsmål til budgettet for 2017. Spørgsmålene blev besvaret, og budgettet 
enstemmigt godkendt. 
 
Kontingentet blev foreslået uændret 2.000,- årligt pr. medlemsorganisation gældende for 2018, 
hvilket blev enstemmigt vedtaget. 
 
Revideret regnskab og budget som fremlagt og godkendt på generalforsamlingen er vedlagt 
referatet. 
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Ad. g: Valg af tillidsposter jf. vedtægterne. 
 
Jævnfør vedtægterne var rådets formand på valg til en 2-årig periode mere, og det samme var 
tillidsposten i bestyrelsen. 
 
DRG’s formand Jens Flensted Lassen modtog valg for en 2-årig periode mere, og der var ikke 
øvrige kandidater til posten. Jens Flensted Lassen blev enstemmigt valgt. 
 
Tim Kristensen, der havde varetaget tillidshvervet som bestyrelsesmedlem de seneste 2 år modtog 
ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Marco Bo Hansen til bestyrelsesposten, og der fremkom ikke 
øvrige kandidater. Marco Bo Hansen blev enstemmigt valgt. 
 
Jens Flensted Lassen takkede Tim for hans arbejde i bestyrelsen de seneste to år. 
 
 
Ad. h: Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 
I og med at rådets regnskab revisorpåtegnes af et anerkendt revisionsfirma, er det en intern revisor 
og revisorsuppleant, der vælges. 
 
Dennis Erntgaard modtog valg til revisor, og blev enstemmigt valgt. 
 
Majken Frederiksen modtog valg til revisorsuppleant, og blev enstemmigt valgt. 
 
Det bemærkes, at rådets vedtægter frem mod næste generalforsamling skal gennemses med henblik 
på eventuelle ændringer, herunder formuleringerne vedrørende revisor, revisorsuppleant og revision 
af regnskabet. 
 
 
Ad. i: Udpegning af repræsentanter til at repræsentere DRG i internationale organisationer inden for 
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 Jens Flensted Lassen i egenskab af formand for DRG.  
 
 
Ad. j: Eventuelt. 
 
Mogens Zarling spurgte angående muligheden for at få streamet fra store møder eller konferencer i 
rådets regi. Der blev svaret, at DRG råder over muligheden internt i rådet, så der kan live-streames 
fra større begivenheder i rådets regi. 
 
Sekretær Jens Roland takkede på formandens vegne Tim Kristensen for hans virke i bestyrelsen 
igennem de seneste 2 år, og bød Marco Bo Hansen velkommen i tillidshvervet. 
 
Jens Roland takkede på formandens vegne for en god generalforsamling. 
 
 
 
Jens Roland  Jens Roland  Jens Flensted Lassen 
referent  dirigent  formand 
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Bilag: 

− Reviderede vedtægter for DRG revision 2017. 
− Formandens årsberetning 2016. 
− Revideret DRG regnskab 2016 og vedtaget DRG budget 2017. 
− Årsberetning fra styregrupperne for ALS-, EPALS-, ILS- og ETC-kurserne 2016. 
− Årsberetning fra styregruppen for STaR-kurserne 2016. 
− Årsberetning fra styregruppen for HLR-AED-kurserne 2016. 


