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Referat af generalforsamling i Hjerteforeningen Ballerup/Furesø tirsdag den 21. 
februar 2017, Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Orientering om regnskab for 2016 

4. Indkomne forslag  

5. Valg af bestyrelse 

6. Eventuelt 

Deltagerantal: 11 inklusiv bestyrelse og Martin Walsøe fra Hjerteforeningens 
hovedkontor 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen havde foreslået Martin Walsøe, som blev valgt til dirigent uden 
modkandidat. Martin bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt med annoncering på lokalkomiteens hjemmesider og med 
annoncer i Furesø Nyt og Ballerup Bladet 3 uger forud for mødedato. 

Bestyrelsen foreslog Henrik Mogensen, som blev valgt til referent uden 
modkandidat. 

Ad 2. Formandens beretning 

Formand Steen L. Finsen fremlagde formandens beretning. Det har været et 
godt år med mange arrangementer og 10 bestyrelsesmøder. 

Som følge af ændringer i Hjerteforeningens vedtægter bliver der nu afholdt 
generalforsamling hvert år. 

Formanden startede med at takke de to tidligere formænd Jørgen Flodin og 
Jytte Sørensen for deres store indsats; de har begge valgt at forlade 
bestyrelsesarbejdet efter denne generalforsamling. 

Fra listen af arrangementer nævnes blandt andet. 

- Stavgang hver søndag 

- Naturvejleder gåtur 

- Hjertestarterarrangementer 

- Foredrag: At rejse med hjertet 

- Foredrag på Herlev Sygehus 

- Blodtryksmåling Farum & Ballerup  

- Hjertecafé 

- Formandsmøde i København 

- Landsindsamling 2016 
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Formandens beretning, der kan ses i sin helhed på foreningens hjemmeside, 
blev godkendt. 

Ad 3. Orientering om regnskab for 2016 

Kasserer Knud Christensen omdelte årsregnskabet (se bilag), som han derefter 
gennemgik. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

Ad 4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad. 5. Valg af bestyrelse 

Følgende fra bestyrelsen var på valg: Steen L. Finsen, Inger Hansen, Pernille 
Stuhr, Jørgen Flodin & Jytte Sørensen. Kun Steen L. Finsen ønskede genvalg. 
Nyvalgt blev Susanne Ohm Eriksen og Else-Marie Andersen, begge fra Furesø. 

Bestyrelsen for 2017-2018 består af: 

Steen L. Finsen 
Knud Christensen 
Palle S. Nilsson 
Lene Christensen 
Henrik Mogensen 
Susanne Ohm Eriksen 
Else-Marie Andersen 

Ad. 6. Eventuelt 

Til glæde for de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer afgav de tilstedeværende 
en kort personlig præsentation.   

Formanden sluttede med at takke de fremmødte for deres interesse og særligt 
de to tidligere formænd for deres store arrangement og hjælp til at lette 
formandsskiftet. Både Jørgen og Jytte gav tilsagn om fortsat at hjælpe til ved 
udvalgte lejligheder. 

 

Ref.: Henrik Mogensen 

 

 

 

 

Bilag: Regnskab 2016 

 


