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Formandens beretning  - generalforsamlingen 2015 
 
Som det er bestemt i vore vedtægter, skal der på den årlige general-
forsamling aflægges en kort beretning om klubbens virke i det for-
gangne år.  Derfor får I nu lidt at høre om: 
 
Bestyrelsen. 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalfor-
samling. Vi mener i bestyrelsen, at det er et fornuftigt antal møder, 
idet det giver os mulighed for dels at arbejde for en stadig udvikling af 
dels de traditionelle aktiviteter og dels til stadighed at kunne tage nye 
initiativer til gavn for medlemmerne.. 
 
 Vi har i bestyrelsen erkendt, at vi hele tiden må arbejde med en plan-
lægningshorisont på op til et år. For dels at kunne få gode oplægshol-
dere og dels lokaliteter til en fornuftig pris. Samtidig tilstræber vi at 
kunne informere jer alle i rigtig god tid, således at I kan tage vore ar-
rangementer ind i jeres egen planlægning. 
 
Mellem møderne holdes kontakten i bestyrelsen ved mails, telefon-
samtaler og udsendelse af et nyhedsbrev fra formanden. 
 
Medlemstal 
Vort medlemstal har også i 2014 været stigende. Der er stadig nye 
ICD bærere, der udover deres medlemskab af Hjerteforeningen også 
ønsker at være med i fælleskabet omkring ICD klubben. Tilgangen 
opvejer i positiv retning det frafald, der vil være i en forening som vor. 
Det er vi glade for, selvom der er lidt malurt i bægeret. Vi vil meget 
gerne have fat i nogle yngre medlemmer. Vi ved, at de er der som 
ICD bærere, men som alle andre foreninger har vi også svært ved at 
tiltrække de 35 – 55 årige. Foreningspolitisk er der mange forklaringer 
på dette, som jeg ikke vil trætte jer med, men vi må i vor situation er-
kende, at de sociale midler også spiller en rolle her. Der er efterhån-
den tre gruppe under Facebook, der på den ene eller anden måde er 
åben for personer, der har en ICD-er. 
 
Det store spørgsmål er – skal vi også til at se i den retning? 
 
Er det der, vi skal finde de nye medlemmer? 
 



4 

Møde med Hjerteforeningen 
I forbindelse med etablering af Frivillignettet i Hjerteforeningen, har vi 
fået bekræftet, at vi stadig har en direkte adgang til Hjerteforeningen. 
Det sker på mindst et årligt møde mellem bestyrelse og repræsentan-
ter for Hjerteforeningen. Vi er selvfølgelig interesseret i at denne kon-
takt bliver på et så højt og relevant niveau som overhovedet muligt. 
På dette møde vil vi selvfølgelig præsentere vore meninger og syns-
punkter, men også være opmærksom på, om Hjerteforeningen har 
særlige ønsker til os.  
 
I det år, der er gået har Hjerteforeningen arbejdet ihærdigt på at forta-
ge forskellige ændringer i deres måde at arbejde på. På væsentlige 
punkter er der sket en ændring fra ansat personale til frivillige. Mange 
af jer har sikkert mødt det i jeres lokalforening. Hjerteforeningen reg-
ner med at få dette program endeligt godkendt på repræsentant-
skabsmødet i maj måned. Organisatorisk er ICD klubben knyttet til 
den region, hvor formanden bor. På nuværende tidspunkt er det såle-
des region Sjælland. Jeg har her deltaget i nogle formandsmøder, li-
gesom jeg her har forbindelse til frivillighedsnettet. 
 
Hele den læggen vægt på det frivillige er endnu så nyt, at det er umu-
ligt for bestyrelsen at give en vurdering af det. Vi følger det nøje og er 
meget opmærksom på, at vor placering som selvstændig og uaf-
hængig klub under Hjerteforeningen ikke antastes. 
 
Økonomi 
ICD-klubben modtager hvert år et tilskud fra Hjerteforeningen til drift. 
Dette beløb – for 2014 ca.200.000 kr. og i 2015 noget mindre– skal 
dække de udgifter, der er forbunden med at holde klubben i gang her-
under kontakt til medlemmerne. Da beløbet ikke er steget siden klub-
bens start i 1996, har det været nødvendigt til stadighed at foretage 
en tilpasning af vore aktiviteter. I 1996 havde klubben 60 medlemmer 
og modtog 190.000 kr. fra Hjerteforeningen. I dag har vi som sagt 
over 1.600 medlemmer og modtager ca. 30.000 kr. mindre. 
 
Vi er derfor i bestyrelsen nødt til en løbende prioritering. Det nuværen-
de aktivitetsniveau er, hvad der er økonomi til. Evt. nye tiltag vil i al 
væsentlighed komme til at hvile i sig selv – altså dækket af deltager-
ne. 
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Kommunikation 
Som en konsekvens af at vi har besluttet at ændre udsendelsen af 
Rytmeboxen måtte bestyrelsen finde på en ny måde at informere om 
klubbens eksistens. Her tænkes først og fremmest på nye medlem-
mer. Vi opnåede tidligere gennem udsendelse af over 1/3 af oplaget 
hver gang bladet udkom, at komme i kontakt med de hospitalsafdelin-
ger som indlagde ICD-er.  
 
Som en erstatning har vi lavet en folder, der kort præsenterer klub-
ben. Bestyrelsens medlemmer har fordelt de store hospitaler imellem 
sig. 
 
Hen på efteråret 2014 opstod ideen om, at det måske var en god ide 
at sende sidst på år en hilsen til alle medlemmer. Det endte med at 
blive en folder, hvor vi benyttede muligheden for at informere om for-
skelligt herunder for programmet for 2015. 
 
Vi er meget interesseret i at vide, om vi skal gentage denne udsendel-
se ved udgangen af 2015 og fremover. 
 
Rytmeboxen 
Der er siden sidste generalforsamling blevet udsendt 5 numre. Det er 
hensigten, at bladet skal være et vigtigt bindeled dels mellem besty-
relsen og medlemmerne, men også medlemmerne imellem. Redaktio-
nen har siden sidste generalforsamling bestået af Judy Johansen, 
Jan Gottschalk og Henning Nielsen. Judy og Jan samler stoffet sam-
men og afgør, hvad der skal med og Henning tager sig af opsætning.  
Behøver jeg at gentage det sædvanlige klageråb på alle generalfor-
samlinger i foreninger, der har et blad – nej vel! I har garanteret hørt 
det så tit.   
 
Som det forhåbentlig er alle bekendt, er vi meget åbne for stof fra 
medlemmerne. Holdningen er stadig den, at vi tilstræber at holde en 
linje, der viser, at det er muligt at leve et ganske normalt liv trods en 
ICD-er. Selvfølgelig skal der også være plads til at redegøre for ny-
skabelser m.m. indenfor ICD området.  
 
I februar 2014 udkom Rytmeboxen nr. 100. Det blev det sidste num-
mer, der blev udsendt på papir til alle medlemmer. Det siger ikke så 
lidt om stabilitet og stædighed i såvel bestyrelse som hos de, der gen-
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nem årene har været ansvarlig for, at Rytmeboxen er udkommet. Det 
har ikke altid været nogen let opgave og har givet mange urolige 
stunder, når dead-line nærmede sig. 
 
Fra nr. 101 blev Rytmeboxen hovedsagelig tilgængelig på nettet – alt-
så på vor hjemmeside. Det er ikke uden grund, at bestyrelsen har væ-
ret længe om, at komme frem til dette skifte. Hvordan ville dette afgø-
rende brud med sædvanen blive modtaget blandt medlemmerne? 
 
Det er bestyrelsens umiddelbare indtryk, at det er gået godt. De få 
bemærkninger, vi har fået, er i den positive retning. Efter nogle få be-
gyndervanskeligheder ser det ud til, at I alle kan finde bladet på vor 
hjemmeside. Ca. 30 medlemmer har ønsket at modtage bladet på 
den gamle måde – altså på papir og i en kuvert. Det har vi selvfølgelig 
som lovet imødekommet. 
 
E-mail adresser 
Som en service til jer udsender vi hver gang, der udkommer et nyt 
nummer af Rytmeboxen en mail. Herfra kan I med et enkelt klik kom-
me direkte frem til bladet. Denne service forudsætter, at Hjertefor-
eningen til stadighed har jeres rigtige mail adresse. Husk derfor, når I 
skifter mail adresse at orientere Hjerteforeningen. 
 
Ved at have denne mulighed er det også muligt for bestyrelsen hurtigt 
at kunne komme i kontakt med en stor del af jer. Effekten af dette har 
vi sidst oplevet i forbindelse med mødet i dag. Efter udsendelse af en 
mail med omtalen af vintermødet og generalforsam-lingen fordoble-
des antallet af tilmeldte sig i løbet af en dag. Vi synes i bestyrelsen at 
det er en bekræftelse på rigtigheden af vor beslutning, og vi vil nok 
ikke undlade at benytte os af det en anden gang. 
 
Hjemmeside. 
Vi har fået ny hjemmeside. Dels har Hjerteforeningen moderniseret 
den ramme som de benytter. Det har givet os nogle nye muligheder, 
men vi var ikke kommet frem til det meget flotte resultat, hvis ikke vor 
web-master havde ydet en meget stor indsats. Sanne Krogh tilbød os 
sin hjælp til at få styr på dette område, og det har vi været meget gla-
de for. Tak for din store indsats og vi ser frem til et fortsat samarbej-
de. I kan alle takke Sanne ved jævnlig at gå ind på hjemmesiden. 
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Et billede. 
Karakteristika for hjemmesiden er billedet: ”Hovedbrud med hjertet” 
som kunstneren Leif Nielsen har doneret til os. Det er vi både meget 
stolt af og meget glade for og vi vil fremover benytte os af billedet til at 
synliggøre ICD klubben. Der skal lyde en stor tak til Leif Nielsen, som 
I senere på dagen vil stifte bekendtskab med. 
 
En tak 
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at bringe en tak til alle i be-
styrelsen for deres indsats i det år, der er gået. Jeg vil her særlig 
fremhæve den positive og aktive holdning til bestyrelsesarbejde, som 
alle har lagt for dagen. 
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Så skal vi til SILKEBORG…. 
 
Så er det på tide at fortælle at ICD klubbens traditionsrige seminar i år 
finder sted i Silkeborg – mere præcist på  
HOTEL SCANDIC – SILKEBORG. 
 
Bestyrelsen er nu så langt fremme i planlægningen, at det muligt at 
røbe lidt om indholdet. 
 
Vi mødes: 

LØRDAG,d. 15. august 2015  
 
Til en spændende og udbytterig weekend og starter som vi plejer med 
frokost. 
 
Eftermiddagens program arbejder vi i øjeblikket på, at gøre både op-
lysende og morsomt – måske endog lidt ud over det almindelige. 
AFTENEN er selvfølgelig afsat til festmiddag . 
 

SØNDAG, d. 16. august 2015  
 
Når man besøger Silkeborg, hvad er da mere naturligt end en sejltur 
på en af de mange søer. Vi har hyret vort eget skib, som vi tage os en 
tur rundt i sø-omegnen af Silkeborg. 
 
Vi glæder os til at se dig til denne, den største årlige begivenhed i ICD
-klubben. 
 
Endeligt program samt pris og oplysninger om tilmelding vil du finde i 
næste nummer samt på vor hjemmeside i 2. uge af juni måned. 
 
HUSK – noter datoerne 
15. og 16. august 2015. 
I din kalender NU. 
 

På gensyn 
Bestyrelsen. 
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58 år som orienteringsløber 
 
Som knægt havde jeg forskellige jobs, blandt andet avisdreng for Fy-
ens Stiftstidende.  
 
I 1957 til efterårsferien skulle vi have noget at tage os til, så Fyens 
Stiftstidende arrangerede forskellige ting, blandt andet en tur med det 
nye MY lokomotiv, en tur over Storebælt med en af de nye færger, jeg 
tror det var BROEN, og endelig SKATTEJAGT i Ålykkeskoven, det 
lød spændende, så jeg fortalte min moder om mine planer, og at jeg 
skulle løbe i mine nye brune gummisko fra TRETORN, min moder 
mente at en tur i skoven over vandløb og i krat skulle foregå i træsko-
støvler, hvem tror I bestemte i 1957, jeg var trods alt 15 år ? 
 
Løbet foregik i træskostøvler, nå det gik nu slet ikke så galt, jeg blev 
nr.7 ud af de 300 deltagere, og fik en præmie, en bog, skrevet af en af 
de første professionelle fodboldspillere i Danmark, skolelærer i Oden-
se, Jørgen Leschley Sørensen, bogen hed: Fodbold for 8 millioner.  
 
Det viste sig at være den lokale orienteringsklub som Fyens Stiftsti-
dende havde allieret sig med, og O.O. som klubben hedder, invitere-
de senere løberne til en aften hvor vi fik fortalt mere om hvad oriente-
ringsløb var for noget,  
 
DET BLEV MIN SPORT.  
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Jeg har lige siden den tid brugt utrolig meget af min tid og mine pen-
ge på orienteringsløb. Det er blevet til flere tusindeløb i 28 forskellige 
lande og stater: AUSTRALIEN-BELGIEN-BOSNIEN-HERTEGOVINA
-CANADA-DANMARK-FRANKRIG-GRØNLAND-HOLLAND-IRLAND-
ITALIEN-MONTENEGRO-NEW ZEELAND-NORGE-PORTUGAL-
RUMÆNIEN-SAN MARINO- SCHWEIZ-SCOTLAND-SERBIEN-
SLOVENIEN-SVERIGE-TASMANIEN-UNGARN-USA-VATIKANET-
ØSTRIG. 
 
De største naturoplevelser har jeg haft på Grønland i Ilulissat, start 
kl.12 Midnat, fuld dagslys, på en klippetop med udsigt ud over isbjer-
gene i Diskobugten, eller i Irland, græs, revl og krat, ikke et træ, men 
et udsyn over bakker og dale så langt øjet rækker. De største samle-
de oplevelser d.v.s. både orienteringsmæssigt og feriemæssigt er vel 
turene til NewZeeland, Australien og Tasmanien. Så kom turen til et 
alvorligt hjertetilfælde for 10 år siden, som næsten satte en stopper 
for løberiet, men efter 1 år hvor al løb foregik i gang, jeg deltog i ca. 
60 "løb" gående, så kom der langsomt lidt mere fart på igen, og nu 
"kører" det uden problemer, bare jeg holder pulsen på maksimal 130. 
 
Den mest koncentrerede O-tur var jeg på i 2008, med en svenskori-
enteringsrejsearrangør, turen kaldes HØST-ØST, idet den afholdes i 
oktober-November og går typisk til nogle af de gamle østlande, det 
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foregår med bus fra løb til løb og fra land til land, det blev til 23 løb på 
de 3 uger turen tog, 7500 km i dobbeltdækkerbus, de mest originale 
løb var i Vatikanet, San Marino og Venedig, da var det om at holde 
hovedet klart, så man ikke tog fejl af kanalerne og de smalle gyder.  
 
Det var den tur jeg i mange år havde set frem til, men idet vi altid hav-
de vores bestyrelsesmøder på Vejlefjord på det tidspunkt, havde jeg 
ikke haft muligheden for at komme med på denne tur før jeg blev pen-
sioneret. Og netop efter pensioneringen har jeg fået endnu mere tid til 
at opprioriterer orienteringen, hvilket gav sig udslag i at jeg i 2014 del-
tog i 130 arrangementer i ind- og udland, det er det største antal løb 
på et år i min aktive karriere.  
 
Et nyt år 2015 er startet med på nuværende tidspunkt at tælle 31 løb, 
og sommerens mange løb er i støbeskeen. Udover løbene er jeg aktiv 
i det organisatoriske arbejde, jeg har været kasserer i 32 år og også i 
mange andre sammenhænge. I Hjerteforeningens Lokalkomite i 
Odense er jeg kasserer, ligesom jeg er involveret i Hjertestien, Hjerte-
cafeen, Cykelmotion "Team My Heart" og Hjertemotion, deltager i 
blodtryksmålinger og er Rådgivende Patient på OUH, så ovenstående 
aktivitetsliste er årsagen til at jeg ikke modtog genvalg på årets gene-
ralforsamling.  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ALLE, både bestyrelses-
kammerater og medlemmer for et godt samarbejde i den forløbne tid, 
jeg vil også gerne sige TUSIND tak for blomster, vin og 
"HOVEDBRUD med HJERTET"  
 
Palle Møller Nielsen 
Kasserer Emeritus 



17 

Kunstner Leif Nielsen  (“HOVEDBRUD med Hjertet”)  
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Mød Hjerteforeningen på Facebook. 
 
Hjerteforeningen er nu også tilgængelig på Facebook.  
 
https://www.facebook.com/hjerteforeningen 
 
Du kan bl.a. her læse om nye tiltag i Hjerteforeningen.  
 
/sek 

A K T I V I T E T S K A L E N D E R 

Dato Arrangement Kontaktperson 

15-16 august 
2015 

Seminar, Hotel Scan-
dic, Silkeborg 

 

   

   

https://www.facebook.com/hjerteforeningen


19 

Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
 

E-mail: 
annelise@icdklubben.dk 
Tlf.: 35 14 26 46 

Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13,  
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail:  
soeren@icdklubben.dk  
Tlf.: 30 26 92 86 

Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
 

E-mail: 
sven-
nerik@icdklubben.dk 

Hauser Plads 10 · 1127 København K 

Tlf.: 3393 1788 · Fax 3393 1245 

post@hjerteforeningen.dk 

www.hjerteforeningen.dk 

Bestyrelsen 2015 

Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
 

E-mail: 
ulla@icdklubben.dk 
Tlf.: 86 41 05 35 

Morten Drejer,  
Fasanvej 6C,  
8500 Grenaa 
 
E-mail: 
Morten@icdklubben.dk 
Tlf.: 8681 0185 

Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
 
E-mail: 
jan@icdklubben.dk 
Tlf.: 59 43 67 78  
Mobil: 40 78 69 78 

Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail:  
judy@icdklubben.dk  
Tlf.: 40 88 62 70 

Suppleanter 

Kasserer 
Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 Kbh. S 
E-mail:  
flemming@icdklubben.dk 

Bente Damgaard Thomsen 
Møllehaven 3 
4180 Sorø 
E-mail:  
Bente@icdklubben.dk  
Tlf.: 57 83 48 17 

Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: 
sanne@icdklubben.dk 
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