
Referat af ordinær generalforsamling i

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk

Tirsdag den 09. marts 2021 kl. 15,00

 virtuelt via Hjerteforeningen

Formand Birgit Arnét bød velkommen til dette lidt atypiske møde, hvor vi kun ser hinanden 
på skærmen, men Birgit håber på et godt møde alligevel. Der var tilmeldt 13 personer 
inkl. Bestyrelsen. Der var dog 4, som ikke viste sig til mødet.

1. Valg af Dirigent:
Bestyrelsen foreslog Sara Lisberg Larsen fra Hjerteforeningen, der blev valgt til dirigent.
Hun takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var sket med det lovlige varsel 
ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen blev varslet på lokalforeningens hjemmeside den 
12. februar 2021 samt på Facebook samme dato. Endvidere blev der sendt mail til 
medlemmerne også den 12. februar. 

2. Bestyrelsens beretning for tiden efter sidste generalforsamling:
Formanden forelagde bestyrelsens beretning. Kopi af beretningen vedlægges som bilag.

3. Regnskabet for 2020 fremlægges til orientering:
Næstformand Hassan Hegazy forelagde, under kassereren Knud Aavang Jensens fravær, 
regnskabet til orientering for forsamlingen. Hassan takkede Sara Lisberg Larsen og 
Astrid Smedegaard (begge fra Hjerteforeningen) for deres indsats med hensyn til 
regnskabet under Knuds sygdom. Hjerteforeningen står for revisionen. 

4. Indkomne forslag:
Ingen.

5 A. Valg til bestyrelsen for en 2-årig periode:
Birgit Arnét, Laila Førsting, Lizzi Petersen samt Birthe Christensen var på valg.
Birgit Arnét, Laila Førsting og Birgit Christensen modtog genvalg.
Lizzi Petersen genopstillede ikke og Knud Aavang Jensen fratrådte. 
Peer Valentin Larsen havde givet fuldmagt til at stille op til bestyrelsen og blev valgt ind. 
Helle Hansen, der er suppleant, trådte ligeledes ind i bestyrelsen. 



5 B. Valg af 2 suppleanter:
Ingen ønskede at stille op.

6. Eventuelt:
Lizzi takkede for en dejlig periode, der slutter nu fordi hun fraflytter kommunen. Lizzi har 
været glad for at være med og takkede også for det gode samarbejde, der har været.

Birgit sagde tak til Lizzi for den store indsats og at hun er ked af at miste Lizzi og Torkil, 
som også har givet en hånd med. Lizzi fortsætter som frivillig indtil hun flytter. 

Birgit udtrykte endvidere en stor tak og et farvel til Knud, som har været med fra starten 
og derfor har 10 års jubilæum, ligesom vores lokalforening har det. 

Birgit synes, at vi mangler vores samvær og håber, at vi kan samles med Knud og Lizzi til 
en jubilæumsfest.

Endvidere takkede Birgit sin bestyrelse for godt arbejde og takkede også Sara Lisberg 
Larsen for indsatsen i dag.

Hassan meddelte, at han forventer at Floorball’en snart starter op. (det er mandag og 
torsdag fra kl. 17,00 til kl. 18,30 på Pilehaveskolen, Tumlesalen). 

Herefter sluttede Generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 15,23.

Laila Førsting Sara Lisberg Larsen 
Referent Dirigent
09. marts 2021 09. marts 2021
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