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R E F E R A T 
af 

Dansk Råd for Genoplivnings generalforsamling 2018 

 

 

 

Generalforsamlingen blev gennemført torsdag den 15. marts 2018 hos TrygFonden. 

 

Til stede: 

Jens Flensted Lassen, Torsten Lauritsen, Marco Bo Hansen, Christina Brønner, Poul Anders Han-

sen, Per Sabro Nielsen, Ole Henriksen, Majken Frederiksen, Jens Roland, Hanne Balle, Dennis 

Erntgaard, Anders Granholm, Anne Mielke, Bent Mortensen, Thomas Egesborg Pedersen, Ann Hi-

ort Maltesen, Grethe Thomas, Lisbet Schønau. 

  

Ikke til stede: 

Mogens Zarling, Tim Kristensen, Freddy Lippert Hanne Vejs, Susanne Bach Lausten, Martin 

Grum-Nymann, Hanne Pontoppidan, Olav Øfverlind Pedersen, Jacob Guldberg, Jesper Kjærgaard. 

 

Dagsorden: 

a. Valg af dirigent. 

b. Godkendelse af generalforsamlingen. 

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. Udpegning af repræsentanter for DRG i internationale og nationale organisationer indenfor 

DRG’s virke. 

i. Eventuelt. 

 

Ad. a: Valg af dirigent. 

Jens Roland blev foreslået til dirigent og modtog valget. Jens Roland konstaterede herefter, at gene-

ralforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst én måneds varsel jf. rådets vedtægter til afholdelse 

i marts eller april måned, og beslutningsdygtig idet 16 ud af 24 medlemsorganisationer var til stede 

(mere end halvdelen af medlemsorganisationerne). 
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Ad. b: Godkendelse af generalforsamlingen. 

Jens Roland konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. rådets vedtægter, og be-

slutningsdygtig idet 16 ud af 24 medlemsorganisationer var til stede (mere end halvdelen af med-

lemsorganisationerne). 

 

Ad. c: Formandens beretning. 

Formanden Jens Flensted Lassen fremlagde formandens beretning, der ligeledes var omdelt til med-

lemsrepræsentanterne.  

Jens Flensted Lassen supplerede den omdelte beretning med, at drøftelserne med Dansk Første-

hjælpsråd om et samarbejde nu har medført, at der er enighed om en lang række konkrete områder, 

hvorpå der kan samarbejdes, og der imellem de to råd er en hensigtserklæring om, at udarbejde og 

underskrive en samarbejdsaftale inden september 2018. 

Jens Flensted Lassen supplerede endvidere med, at der i samarbejde med Hjerteforeningen er udvik-

let et helt nyt koncept med udviklingen af et introduktionskursus, og at introduktionskurset er blevet 

godkendt og anerkendt som et officielt ERC kursus af ERC, ligesom det administreres i ERC’s kur-

sussystem CoSy. 

Jens Flensted Lassen afsluttede med at takke medlemsrepræsentanterne for deres opbakning og ar-

bejde 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: Beretning fra rådets nedsatte styregrupper. 

Jens Roland gennemgik de omdelte årsberetninger fra styregrupperne for HLR-AED kurserne, 

STaR kurserne, ALS kurserne, EPALS kurserne og ILS kurserne styregruppernes årsberetninger for 

2017. 

Der fremkom ikke kommentarer eller spørgsmål til de fremlagte årsberetninger. 

Årsberetningerne blev herefter tiltrådt og godkendt. 

Årsberetningerne for styregrupperne ALS, EPALS, ILS, STaR og HLR-AED som fremlagt på ge-

neralforsamlingen er vedlagt referatet. 

 

Ad. e: Indkomne forslag, herunder opatgelse/udmeldelse af organisationer. 

Jens Roland orienterede om de udarbejdede forslag til vedtægtsændringer, herunder at forslagene 

vedrører forankring af stroke-området i DRG, indarbejdelsen af et kommercielt selskab under DRG, 

sikring af kontinuiteten i DRG’s virke og en generel gennemskrivning. 

I drøftelsen af vedtægtsændringer fremkom forslag til præcisering og justering i formuleringerne 

som følger: 
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- Forslag til § 2, stk. 6: ”DRG kan stifte …” blev foreslået frem for som anført ”DRG stifter 

…”. 

- Forslag til § 4, stk. 1: ”Den/de kommende formandskandidater …” blev foreslået frem for 

som anført ”Den kommende formand …”. 

- Forslag til § 5, stk. 3, litra g: ”Formanden vælges lige år og tiltræder det kommende ulige år. 

1 bestyrelsesmedlem vælges ulige år og næstformand vælges lige år.” blev foreslået frem for 

som anført ”Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg ulige årstal, næstformand er på 

valg på lige årstal”. 

Vedtægtsændringerne blev herefter enstemmigt vedtaget med ovenstående justeringer. 

I forlængelse af de vedtagne vedtægtsændringer, hvor stroke-området var blevet forankret i DRG, 

underskrev DRG og TrygFonden, repræsenteret henholdsvis ved Jens Flensted Lassen og Grethe 

Thomas, samarbejdsaftalen mellem DRG og TrygFonden om udvikling af stroke-området i regi af 

DRG. 

 

Ad. f: Revideret regnskab, budget og kontingent. 

 

Jens Roland gennemgik regnskabet for 2017, herunder med en særlig vægt på resultatopgørelsens 

udeståender og overførsler til det kommende regnskabsår. 

Hanne Balle spurgte ind til budgettet for det nye stroke-område, hvor Grethe Thomas og Jens Flen-

sted Lassen svarede, at området er så nyt endnu, at der ikke forelægger et detaljeret budget, men der 

de kommende 5 år er afsat 5 mio. kr. årligt i forlængelse af samarbejdsaftalen. 

 

Jens Roland gennemgik det forelagte budget for 2018, herunder at kontingentet foreslået uændret 

2.000,- årligt pr. medlemsorganisation gældende for 2019. 

Der fremkom ikke kommentarer eller spørgsmål til budgettet. 

Revideret regnskab og budget blev herefter tiltrådt og godkendt. 

Revideret regnskab og budget som fremlagt og godkendt på generalforsamlingen er vedlagt refera-

tet. 

 

Ad. g: Valg af tillidsposter jf. vedtægterne. 

Jævnfør vedtægterne var rådets næstformand Ann Hiort Maltesen på valg til en 2-årig periode mere. 

Ann Hiort Maltesen modtog valg og blev genvalgt med applaus. 

Marco Bo Pedersen havde meddelt bestyrelsen, at han måtte trække sig fra tillidsposten grundet ar-

bejdsmæssige forpligtigelser, hvorfor bestyrelsen foreslog valg af Per Sabro Nielsen for en ét årig 

periode frem til næste generalforsamling. Per Sabro Nielsen modtog valg, og blev valgt med ap-

plaus. 

Jævnfør de netop vedtagne vedtægtsændringer var der valg af rådets kommende formand for tiltræ-

delse ved generalforsamlingen 2019. Bestyrelsen forslog Christian Hassager som drøftet forud på 
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seneste rådsmøde, og kunne meddele, at Christian Hassager modtager valget. Christian Hassager 

blev valgt med applaus. 

 

Jens Flensted Lassen takkede Marco Bo Hansen for hans store arbejde i bestyrelsen det seneste år, 

herunder hans kvalificerende og åbent skuende tilgangsvinkel, som DRG havde haft god gavn af. 

 

Ad. h: Udpegning af repræsentanter for DRG i internationale og nationale organisationer inden for 

DRG’s virke. 

Der fremkom ikke behov for nye repræsentationer. 

 

Ad. i: Eventuelt. 

Intet. 

 

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden Jens Flensted Lassen, der afsluttede generalforsam-

lingen og takkede for god ro og orden. 

 

Jens Roland  Jens Roland  Jens Flensted Lassen 

referent  dirigent  formand 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 Reviderede vedtægter for DRG revision 2018. 

 Formandens årsberetning 2017. 

 Revideret DRG regnskab 2017 og vedtaget DRG budget 2018. 

 Årsberetning fra styregrupperne for ALS-, EPALS-, ILS- og ETC-kurserne 2017. 

 Årsberetning fra styregruppen for STaR-kurserne 2017. 

 Årsberetning fra styregruppen for HLR-AED-kurserne 2017. 
 


