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Side 2 

Redaktionelt 

 
Bladudvalget vil meget gerne modtage materiale fra medlemmerne til 
Rytmeboxen. Det kan være alt fra hjerteoplevelser, rejser eller gode idéer. 
Skriv endelig til os. 
 

… Bladudvalget 
• Jan Gottschalk 

• Bente Damgaard Thomsen 
Skriv til bladudvalget på e-mail: rytmeboxen@outlook.com 

 

… Rytmeboxen udkommer 
Vi udkommer med Rytmeboxen ultimo hvert kvartal. Det vil sige ultimo 
marts, juni, september og december. 
Rytmeboxen udsendes på mail til alle medlemmer af ICD klubben der er 
interesseret og lægges umiddelbart efter på klubbens hjemmeside. 
 

… Medlemskab af ICD klubben 
Det er gratis at være medlem af ICD klubben, men det kræver 
medlemskab af Hjerteforeningen. 
Indmeldelse kan ske i Hjerteforeningen på tlf.: 70 25 00 00 eller på 
Hjerteforeningens hjemmeside 

https://hjerteforeningen.dk/stoet-os/bliv-medlem/ 
HUSK ved indmeldelsen at oplyse, 

ønsket om at blive tilknyttet 
ICD klubben. 

… ICD klubben 
ICD klubben er en klub under Hjerteforeningen for patienter og pårørende. 

www.icdklubben.dk 
www.facebook.com/icdklubben/ 
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Konstant under kontrol… 
… hvordan skal vi forholde til den tekniske 
udvikling 
 
For nogle dage siden hørte jeg lidt tilfældigt en udsendelse i radioen. 
Emnet var den hurtige tekniske udvikling, der finder sted på den 
elektroniske overvågning af personer med forskellige sygdomme, ja selv 
raske mennesker. 
Det var meget skræmmende at høre om de mange muligheder, der i dag 
er til rådighed og især om de kommende muligheder i fremtiden. 
Mange af os, der har en ICDér er jo allerede bekendte med de spæde 
muligheder indenfor dette område. Mange af os har en enhed stående på 
sengebordet, der forbinder ICDén til et hjerteambulatorium.  
Her er der efter min mening tale om en både fornuftig og god brug af de 
muligheder som teknologien giver. Vi kan, hvis det er nødvendigt hurtigt 
komme i kontakt med det ambulatorium / hospital vi et tilknyttet. Vi har en 
automatisk aflæsning af vor ICD´s tilstand m.m. Det har sparet mange af 
os for en tur til ambulatoriet blot for at få at vide, ”at der er strøm nok!” 
Det skræmmende i radioudsendelsen var egentlig de eksempler, der blev 
fremdraget om yderligere muligheder i sammenkoblingen mellem diverse 
apparater og mennesket. Alt vil i fremtiden kunne aflæses og sendes til 
læger, ambulatorier og hospitaler. Noget er godt og vil kunne lette 
hverdagen for den enkelte borger, der har behov for kontakt til lægen 
m.m. 
MEN vi skal passe på, at den personlige kontakt mellem borger og læge 
ikke på teknikkens alter kastes over bord. 
Et andet område vi skal være meget opmærksom på er, hvem der får 
adgang til de indsamlede oplysninger om den enkelte persons 
sundhedstilstand (måske endog selv om personen ikke er syg) – vil vi 
have at private forsikringsselskaber skal have adgang til disse 
oplysninger? 
 

 
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 
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Medlemsaktivitet 
… Et besøg på Politimuseet i København 
 
Som allerede omtalt i sidste nummer af Rytmeboxen vil vi i bestyrelsen 
prøve at genopleve en gammel tradition i klubben. 
Onsdag, d. 5. juni 2019 prøver vi at lave et besøg på Politimuseet i 
København. Her vil en pensioneret politibetjent vise os rundt og fortælle 
spændene om politiets 
historie samt enkelte 
nedslag i kriminalitetens 
historie. 
Det tager ca. 2 timer.  
Som deltager skal du 
være opmærksom på, 
at udstillingen er fordelt 
på to etager i en 
gammel fredet bygning 
(politistation) og derfor 
ikke handicapvenlig, 
ingen elevator m.m., at man står op det meste af tiden samt at pladsen er 
trang. 
Det sidste har medført, at vi har sat deltagerantallet til max. 25 personer til 
dette arrangement. 
Efter besøget på Politimuseet går vi til CAFE 22 hvor vi får en let frokost. 
Kontaktperson:  
Svenn Erik Kristensen, tlf.: 22986342 / e-mail: svennerik@icdklubben.dk 
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De praktiske oplysninger: 
 

Dato - kl. 5. juni 2019 kl. 10:30 (vi mødes kl. 10:15) 

Sted Politimuseet, Fælledvej 20 – 2200 København N. 

Antal 
deltagere 

Min. 20 – max. 25 
”Først til mølle princippet” 
Der oprettes en venteliste. Hvis den er lang nok laves 
yderligere en tur til efteråret. 

Frokost Cafe 22 – Sortedam Dossering 21 – 2200 Kbh. N. 
(Frokost platte, valgfri drikkevarer og kaffe.) 

Pris Pris er sat til kr. 275,00 
Da ICD klubben har modtaget et sponsorbidrag til dette 
arrangementer refunderes et beløb ved fremmøde. 

Transport Selvtransport. Det er meget vanskeligt at finde en 
parkeringsplads i den del af København. Det kan derfor 
anbefales at benytte offentlig transport. 
Slå op i REJSEPLANEN for at finde lige den rejsemåde, der 
passer dig bedst. 

Tilmelding Tilmelding er absolut nødvendigt.  
På ICD klubbens mail: 

event@icdklubben.dk 

med oplysninger om medlemsnummer, navn/navne på 
deltager og adresse. 
Tilmelding senest 10. maj 2019 
Klubbens almindelige regler gælder for afbud m.m. 

Betaling Betaling:  
Til klubbens konto: reg. nr. 5328 konto nr. 0249608  

Senest 10. maj 2019  
Husk venligst at oplyse dit navn og by i feltet: oplysning til 
modtageren 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 
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Foto: Bendt Ørskov Larsen 
 

 Generalforsamling og 

… Vintermøde 9. marts 2019 
 

På Hotel Severin Kursuscenter i Middelfart 
 
 
Deltagerne blev budt velkommen ved ankomst, og der blev udleveret 
program over dagens forløb. Der var kaffe og brød inden 
generalforsamlingen begyndte kl.11.00. 

   
 

 
 
  



 

side 7 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 
 

Generalforsamling, fortsat… 

 

 

  



 

Side 8 

Formandens beretning   

… Generalforsamling 2019  
  

Jeg har valgt i år at lave et sammendrag af min beretning på den ordinære 
generalforsamling d. 9. marts.   
I min beretning lagde jeg meget vægt på den stabilitet, der ligger i, at 
medlemmerne fra år til år er vidende om, hvad der sker i klubben. Der 
afholdes fast to arrangementer – Vintermøde og Seminar – og der 
udsendes 4 blade om året.   
Som jeg sagde i min beretning, er det i overensstemmelse med, hvad den 
nuværende bestyrelse kan klare og som samtidig svarer til vor 
økonomiske formåen.   
Vores medlemstal er nogenlunde stabilt. Tilgang af nye medlemmer 
opvejer det frafald, der naturligt er i en klub som vores. Som jeg 
fremhævede i min beretning, vil vi meget gerne se yngre ICD-bærere som 
medlemmer. Skal klubben udvikle sig og sikre sin fremtidige eksistens, 
bør et generationsskifte til stadighed have bestyrelsens og medlemmernes 
opmærksomhed.   
Vi har desværre den sidste tid oplevet, at den service som Hjerte-
foreningen burde yde med hensyn til muligheder for kontakt til 
medlemmerne, har været af meget svingende kvalitet. Oplever du, at du 
ikke modtager besked gennem mailsystemet fra os, så lad os det vide.   
Bestyrelsen har afholdt 3 møder i år. Det er, hvad der er behov for.   
I beretning blev der udtrykt, at der i bestyrelsen havde været en vis 
betænkelighed over, at vi konsekvent omlagde kommunikationen mellem 
bestyrelse og medlemmer til at skulle foregå alene ad elektronisk vej. Vi 
må med tilfredshed konstaterer, at det næsten er gået så godt, som vi 
kunne forvente. Stor tak til alle medlemmer over, at I har taget så flot imod 
denne omstilling.   
Beretningen sluttede med en stor tak Morten Drejer for hans indsats i 
bestyrelsen   
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 
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Referat fra 
Generalforsamlingen…  
Efter indtjekning og kaffe mødtes deltagerne i mødelokalet kl. 11.00. 
 
Formanden indledte med at byde velkommen, hvorefter man tog fat på 
dagsordenen. 
 
Det blev oplyst at der var 69 fremmødte. Heraf var 66 stemmeberettiget. 
 
1. Valg af dirigent: 

Sanne Krogh blev valgt. Sanne konstaterede at Generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet. 
 

2. Bestyrelsens beretning: 
Formanden aflagde beretning. Læs herom andetsteds i bladet. 
Beretning blev godkendt. 
 

3. Bestyrelsens fremlagde regnskab til orientering: 
Kasserer Flemming Krogh aflagde regnskab. Regnskabet blev 
godkendt 
 

4. Indkomne Forslag: 
Ingen forslag indkommet 
 

5. Valg til bestyrelsen: 
Ulla Hansen blev genvalgt 
Flemming Krogh blev genvalgt 
Jan Gottschalk blev genvalgt 
Bente Damgaard Thomsen blev valgt 
1. suppleant Sanne Krogh blev valgt 
2. suppleant Margot Almosetoft blev valgt. 
 

6. Eventuelt: 
Tak til de medlemmer der siden sidst har leveret indlæg til 
Rytmeboksen. 
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Foto: Bendt Ørskov Larsen 
 

Formanden takkede for god ro og orden. 

Vintermøde 9. marts 2019… 

 
Efter generalforsamlingen var det frokosttid med buffet, lune retter, ost og 
kage. 
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SCAUT APP´EN  
Foto: SCAUT 

 

SCAUT 
… en App 
 
SCAUT er et projekt der udvikler en app til smartphones. 
Målet er at udvikle en smartphone app til patienter med en ICD eller 
Reveal. Med app'en vil du som patient kunne reagere hurtigt og nemt på 
symptomer og modtage mere personaliserede svar på dine aflæsninger 
med hjemmemonitorerings-boksen.  
 
SCAUT-projektet arbejder på at gøre det lettere at samarbejde med 
klinikere over afstand og dermed undgå forværring af patienters tilstand. 
Sigtet er, at dette fører til forbedret behandling og forbedret livskvalitet 
blandt patienter. 
 
Det er vigtigt at understrege, at app´en IKKE skal erstatte nuværende 
kontakt med sundhedsvæsenet, men er en ekstra funktionalitet. 
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SCAUT, fortsat … 
 
Sådan arbejder vi i SKAUT projektet: 
På Pacemaker og ICD-ambulatoriet er vi bioanalytikere, sygeplejersker og 
læger. Fra Københavns Universitet er vi it-forskere, fra Rehfeld Medical er 
vi softwareudviklere mens ingeniører og forretningsudviklere deltager fra 
Medtronic. For at sikre det bedste resultat, involverer vi patienter og 
pårørende aktivt i design og afprøvning af tidlige versioner af app'en. 
 
Vores mål er at skabe en app, der gavner patienter ligeså meget som det 
støtter klinikerne. Ved at arbejde med prototyper tidligt i designprocessen 
kan vi løbende afprøve forskellige scenarier, inden vi beslutter os endeligt. 
 
Projektet har været i medierne, se her. 
http://www.scaut.dk/media 
 
 
Lige nu tilbydes SCAUT app’en kun til patienter med et Medtronic device 
på Rigshospitalets Hjertecenter. 
 
SCAUT projektet har brug for din stemme til at få SCAUT ud i hele 
Danmark og til alle producenter. 
 
Hvis du er interesseret i SCAUT så send din e-mail og tlf. og skriv evt. 
hvilket hospital du er tilknyttet via dette link. 
http://www.scaut.dk/tilmeld 
Så kontakter SKAUT projektet dig. 
 
 
Du kan læse mere om SCAUT projektet på deres hjemmeside. 
http://www.scaut.dk/patient 
 

Sanne Krogh 
Suppleant 
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Droner i luften 
… Hjertestarterdroner 
 
Vi havde den store ære, at Kristian Husum Terkildsen fra Syddansk 
Universitet, besøgte os på vintermødet i Middelfart.   
 

 
 
 
 
Kristian Husum Terkildsen fortalte om sundhedsdroner, der er et af de 
største fokusområder ved Syddansk Universitets Dronecenter.  
  

Kristian Husum Terkildsen  

Foto: University of Southern Denmark 
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Hjertestarterdrone  
Foto: University of Southern Denmark 

 

Droner i luften, fortsat … 
 
Syddansk Universitet har arbejdet på hjertestarterdronen siden efteråret 
2017.  

 
 
 
 
I første omgang skal de testes og implementeres på golfbaner. Golfbaner  
er et godt udgangspunkt, da de er et sted hvor folk udøver fysisk aktivitet, 
og hvor størstedelen af medlemmerne er indenfor risikogruppen for 
hjerteanfald. 
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Droner i luften, fortsat … 
 
 
Desuden strækker golfbaner sig over store arealer, og der kan være langt 
fra hjertestarteren på klubhuset til hul 18. 
 
 

 
 
 
 
Golfbaner ligger også typisk uden for byen, hvilket gør det til et mere 
sikkert sted at udføre de indledende tests. I dag har vi et system som 
virker, det der mangler, er grundige tests og færdigudviklingen af et 
sikkerhedsmodul til dronen. 
 

Sanne Krogh 
Suppleant 

  

Kristian Husum Terkildsen  

Foto: University of Southern Denmark 
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Foto: Bendt Ørskov Larsen 
 

 

Underholdning v/Bjarne 
Lisbye 

 
 

Efter en halv times kaffepause med adskillige kagemuligheder gik 
deltagerne retur til mødelokalet, hvor Bjarne Lisbye underholdt en times 
tid med både kendte og mindre kendte sange fra 40’erne, 50’erne og 
60’erne, herunder gamle revyviser. 
 

 
 

Der blev sunget om:  
 

• Solskin ombord….  
• Den forbandede hund…  
• Evighedssangen (hvem er bange for hvem)…  
• Hvorfor drikker Jeppe (ik så mærkligt at man tar en lille en)…  
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Gengivet med tilladelse af pixabay.com 
 

Bjarne Lisbye, fortsat… 
 

• På Samsø var en pige…  
• Længe nok har jeg bondepige været…  
• De gamle bukser….   
• En skraldemand tar skraldet…  

 
 

Deltagerne sang lystigt med på viserne og imellem sangene ”legede” 
Bjarne Lisbye med ord og deres forskellige betydninger. Det var rigtig fin 
underholdning at afslutte dagen med.   
Som Bjarne Lisbye selv sagde: ”Det var en fantastisk eftermiddag”  
Tak til Bjarne Lisbye.  
 
 

Bente Damgaard Thomsen 
Bestyrelsesmedlem 
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Billeder fra fortiden! 

… søg på nettet – nye muligheder!   
 
Som en forlængelse af de artikler jeg skrev til Rytmeboxen i 2018 vil jeg 
her komme lidt ind på de mange muligheder, der de sidste år er blevet for 
at kunne finde billeder fra år tilbage.   
Det vigtigste vil dog stadig være at tage kontakt til familien – især de 
ældre og spørge om lov til at låne de billeder, de har og scanne dem. 
Dermed er der store muligheder for, at de bliver bevaret for eftertiden.   
HUSK i denne forbindelse at få oplysninger om, hvem der er på billederne, 
hvad det forestiller m.m. Der findes billeder i hver familie, som ingen ved, 
hvad forestiller – hvem personen er!   
Arkiver fra de mindste til de største har gennem mange år opbygget 
samlinger af billeder, som de med moderne teknologi nu har digitaliseret 
og lagt på nettet.   
www.arkiv.dk er en fælles søgedatabase for mange lokale arkiver. De 
fleste lokalhistoriske / kommunale arkiver er godt i gang med at registrer 
deres arkivalier her. Her kan søges billeder, tekster, avisudklip og 
selvfølgelig afleverede arkivalier.   
www.kb.dk Det kongelige Bibliotek. Det er virkelig svært på få linjer at 
beskrive de mange og spænde muligheder, der åbnes op til på 
bibliotekets hjemmeside. Her gælder det mere end nogensinde om at 
prøve sig frem. Prøv at klikke med musen på ”samlinger”, som du finder et 
lille stykke nede på hjemmesiden og se de muligheder, der så viser sig.   
www.kbhbilleder.dk giver adgang til næsten 100.000 billeder fra 
Frederiksberg og København.  
http://www.aarhusbilleder.dk/welcome.jspx en nyåbnet database med over 
40.000 billeder fra Aarhus og omegn.   
Det var kun et lille udpluk af de muligheder, der foreligger i dag. Måske 
vender jeg tilbage – der er også muligheder indenfor de levende billeder.   
 
 
 
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

http://www.arkiv.dk/
http://www.arkiv.dk/
http://www.kb.dk/
http://www.kb.dk/
http://www.kbhbilleder.dk/
http://www.kbhbilleder.dk/
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Smilehullet 
 
 
 
En lille dreng, som var med sin mor ude og køre i bus, snakkede meget 
højtlydt om de øvrige buspassagerer.  
Moderen tyssede på drengen og hviskede: ” Det taler vi ikke om nu. Det 
kan vi gøre når vi kommer hjem…”  
Et par dage senere var mor og søn igen med bussen, hvorpå sønnen 
højlydt siger: ”Mor, har du set manden der med den store næse. Den skal 
vi snakke om, når vi kommer hjem”!   
  
  
Den fireårige pige havde fået fortalt, at hun skulle have en lillebror eller 
lillesøster og at det lille barn voksede inde i mors mave.  
”Hvordan er det lille barn kommet ind i din mave, Mor?” spurgte pigen.  
Nu var gode råd dyre… Efter lidt overvejelse fortalte mor, at der var 
kommet et lille frø i hendes mave og at det voksede og voksede indtil det 
det blev et lille barn.  
Pigen tænkte lidt over moderens forklaring og spurgte: ”Mor spiser frøen 
ikke det lille barn? 
 
 

 
Billedet er gengivet med tilladelse fra Pixabay.  

www.pixabay.com 
 
  

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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Inspiration til Påsken  
... Påskesalat med æg og sild 
 

 
 
Ingredienser:  
Marmorerede æg 4 æg  
• 1 lille rødbede  
• 1 dl vand  
• 2 spsk. æbleeddike  
  
 Salat med ansjoser  
• 1 bakke salatmix  
• 200 g blomkål  
• 1 bundt radiser  
• 1 lille rødløg  
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Inspiration til Påsken, fortsat  

 
Dressing                                           
• 1 bundt dild  
• 1 dl letmælks yoghurt  
• 2 tsk. dijonsennep  
• 1 spsk. æbleeddike  
• peber  
  
Tilbehør  
• 1 lille dåse benfri sild  
• 6 skiver rugbrød  
 
Tilberedning  
 
Marmorerede æg  
Kog æggene til de er hårdkogte, og lad dem køle af. Riv rødbeden, og kog 
den op med vand og eddike. Lad lagen køle af. Knæk skallen på æggene, 
som skulle du til at pille dem, men læg dem i stedet sammen med lagen i 
en frysepose. Luk luften ud af posen, og lad æggene trække i lagen i 
køleskabet i 4 timer. Tag æggene op af lagen, og pil dem.  
  
Salat  
Skyl og tør salaten. Skær blomkålen i tynde skiver. Skær radiser og løg i 
skiver. Anret salaten på tallerkener eller et stort fad. Fordel blomkål, 
radiser og løg mellem salaten.  
  
Dressing  
Hak dilden, og blend den med yoghurt, sennep og eddike. Smag til med 
peber.  
  
Anret æggene med den marmorerede side opad oven på salaten. Dryp 
med dressingen. Skær sildene over på midten, og anret dem på salaten. 
Servér salaten med ristet rugbrød.  
 

www.hjerteforeningen.dk 
 

http://www.hjerteforeningen.dk/
http://www.hjerteforeningen.dk/
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Inspiration til Påsken, 
fortsat…  

Matjessild med rødløgs-æble relish  
 

 
Ingredienser  

• 8 matjessildefileter à ca. 40 g  
• 2 syrlige æbler  
• 2 rødløg  
• 2 dl skummetmælksyoghurt, 0,1 %  
• 4 dild kviste  
• 2 spsk kapers  
• 1 kg kogte pillede kartofler  

Tilberedning  
Skær æblerne i kvarte og fjern stilk og kernehus. Skær herefter æblerne i 
tynde både. Pil løgene og skær dem i smalle både. Vend æbler og løg 
med yoghurten. Servér sildene med kapers, en dildkvist, rødløgs-æble 
relish og kartofler til.  
TIP  
Der er som regel tre sildefileter i en dåse, hvis den drænede vægt er ca. 
125 g. En sildefilet vejer ca. 40 g.  

 
 

www.hjerteforeningen.dk 

http://www.hjerteforeningen.dk/
http://www.hjerteforeningen.dk/
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Hotel Opus, Horsens  
Foto: Hotel Opus, Horsens 

Næste nummer 

… af Rytmeboxen 
 
I næste nummer af Rytmeboxen kan du bl.a. læse om vores årlige 
sommerseminar. 
Seminaret afholdes i weekenden den 17. – 18. august 2019 på Hotel 
Opus i Horsens. 
I næste nummer vil der også være oplysninger om tilmelding til seminaret, 
pris, ekstra overnatninger og andre praktiske informationer. 

Sæt allerede kryds i kalender nu 😊 

 

 
 
 
 
Hotellets hjemmeside er: https://hotelopushorsens.dk 
 
Al tilmelding og bookning af ekstra dage SKAL foregå gennem ICD 
klubben – se næste nr. af Rytmeboxen der udkommer ultimo juni 
 

Sanne Krogh 
Suppleant 

  

https://hotelopushorsens.dk/
https://hotelopushorsens.dk/
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Skriv til os 
 
Send materiale til Rytmeboxen ... Du får en lille gave fra os, hvis vi bruger 
dit indslag. 
 
Skriv f.eks. en sjov historie, en morsom oplevelse, din hjertehistorie, om 
en spændende ferie, en hjertevenlig opskrift eller andet som du syntes du 
vil dele med os. 
 
Send dit indslag til Rytmeboxen, e-mail: rytmeboxen@outlook.com 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter 
 
  

  
 

Rytmeboxen 
Ultimo juni 2019 udkommer 
Rytmeboxen nr. 123 på ICD 

klubbens hjemmeside 
 
 

   
 

Sommerseminar 2019 
Lørdag den 17. august til 
søndag den 18. august på 

Hotel Opus, Horsens 

   

 

 

17-18 

 JUN  AUG 

   

  
Rytmeboxen 

Ultimo september 2019 
udkommer Rytmeboxen nr. 124 
på ICD-klubbens hjemmeside 

   
Rytmeboxen 

Ultimo december 2019 
udkommer Rytmeboxen nr. 

125 på ICD-klubbens 
hjemmeside 

 

 

 

SEP  DEC 
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Bestyrelsen 2019 - 2020 
 

 

Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
E-mail: 
svennerik@icdklubben.dk 
Mobil: 2298 6342 

 

Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
E-mail: 
ulla@icdklubben.dk 
Tlf.: 8641 0535 

    

 

Kasserer/Patientstøtter: 
Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail:  
flemming@icdklubben.dk 
Mobil: 3160 2815 

 

Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
E-mail: 
annelise@icdklubben.dk 
Tlf.: 3514 2646 
Mobil: 4085 2646 

    

 

Bestyrelsesmedlem: 
Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
E-mail: 
jan@icdklubben.dk 
Mobil: 4078 6978 

 

Bestyrelsesmedlem: 
Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13 
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail: 
soeren@icdklubben.dk 
Mobil: 3026 9286 

    

 

Bestyrelsesmedlem: 
Bente Damgaard 
Thomsen 
Minervavej 23 
6960 Hvide Sande 
E-mail: 
bente@icdklubben.dk 
Mobil: 4017 5764  

Webmaster/Suppleant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: 
sanne@icdklubben.dk 
Mobil: 3110 0425 
 

    

 

Suppleant: 
Margot Almosetoft 
Krebseparken 115 B 
6710 Esbjerg V 
E-mail: 
margot@icdklubben.dk 
Mobil: 2182 7921 
 

 
 

https://www.facebook.com/icdklubben/ 
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