
 

 
 

 

 

 

Referat af generalforsamlingen for Hjerteforeningen Aabenraa, der blev afholdt digitalt tirsdag den 

2. marts 2021 kl. 19.00 med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning  
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse – på valg er Frands Andersen, Felsted (modtager genvalg) 

6. Valg af suppleanter - på valg er Hans Martin Poulsen, Aabenraa & Ejvind Pedersen, 
Stubbæk (modtager begge genvalg) 

7. Nye opgaver – til inspiration 

8. Eventuelt 

 

Følgende er på valg: Frands Andersen, Felsted (modtager genvalg). 

 

Suppleanterne på valg: Hans Martin Poulsen og Ejvind Pedersen (begge modtager genvalg). 

 

 

Ad pkt. 1 

Formanden, Jutta Drath, bød kl. 19.00 velkommen til deltagerne (heraf 9 stemmeberettigede). 

Hjerteforeningens frivilligkonsulent for Region Syd, Jacob Hedelund, deltog og introducerede 

brugen af den digitale adgang. 

Som indledning blev vist en videohilsen fra Hjerteforeningens direktør, Anne Kaltoft. 

 

Jutta Drath forespurgte, om nogen ønskede hvervet som dirigent. Det var ikke tilfældet, og Jutta 

Drath foreslog, at hvervet blev overdraget til Jacob Hedelund. 

Jacob Hedelund modtog hvervet og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen lovligt 

indvarslet ved annoncering den 4. februar 2021 på Hjerteforeningen Aabenraa’s hjemmeside. 

 

Ad pkt. 2 

Formanden, Jutta Drath, aflagde beretning om lokalforeningens aktiviteter i det forløbne år. 

En deltager takkede for fin beretning. 
 

Ad pkt. 3 

Regnskabet for 2020 blev fremvist for deltagerne. Kasserer Erik Bøjesen, gennemgik og 

kommenterede regnskabet i hovedpunkter. 

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 

 

Ad pkt. 4 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 



 

Ad pkt. 5 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalgt til bestyrelsen blev Frands Andersen. 

 

Ad pkt. 6 

Dirigenten forespurgte, om nogen ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet som suppleant. 

Genvalgt blev Hans Martin Poulsen og Ejvind Pedersen, sidstnævnte in absentia. 

 

Ad pkt. 7 

Jutta Drath forespurgte, om nogen i forsamlingen havde ideer eller inspiration til nye 

opgaver/aktiviteter. 

Der kom ingen forslag fra forsamlingen. 

 

Ad pkt. 8 

Jutta Drath orienterede om årets landsindsamling/-uddeling, der finder sted den 30.5.2021. 

 

Der var ikke flere spørgsmål/kommentarer. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, roste Hjerteforeningen Aabenraa for det høje 

aktivitetsniveau og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.10. 

 

 


