
 
 

 

 

 

Referat af generalforsamling i 

Hjerteforeningens lokalforening København S 

onsdag den 10. februar 2021 
 

 
(I år må vi fravige vores aftale om at holde generalforsamling den første torsdag i februar på grund af 

Covid-19, da generalforsamlingen skal foregå virtuelt onsdag den 10. februar 2021, hvor vi er tildelt 

tiden fra kl. 15 til 16). 

 

Sted:  

Virtuelt via Hjerteforeningens Zoom-program. 

 

Tidspunkt:  

Onsdag den 10. februar 2021 kl. 15.00. (Man kan logge på 10 minutter før mødestart). 

 

 

 

Deltagere 

 

                Margit Grome (MG) 

                Flemming Nyborg Andersen (FNA) 

                Hanne Nielsen (HN) 

                Lene Voller (LV) 

                Torben Bredahl Nielsen (TBN) 

                Britta Ege Christensen (BEC) 

                Birgit Erichsen (BE) 

 

                Charlotte Enghusen Andersen (CEA), Hjerteforeningen, som dirigent 

                Sara Lisberg Larsen (SLL), Hjerteforeningen. 

 

 

Desuden deltog et medlem af Hjerteforeningen 2300 København S. 

 

 

Afbud 

                Crista Axen (CA) 
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Dagsorden i henhold til vedtægter 

 

 Valg af dirigent  

 Bestyrelsens beretning  

 Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering 

 Behandling af indkomne forslag  

 Valg af bestyrelse  

 Eventuelt. 

 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægter 

 

CEA og MG bød begge velkommen til dagens generalforsamling, som indledtes med en generel 

informationsvideo fra direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft (AK). 

 

AK fremhævede den nye Børnehjertelinjen, hvor især forældre til hjertesyge børn, kan få hjælp. 

 

Dernæst orienterede AK om forskningen og Forskningsakademiet, som samlet forskere fra hele 

landet. Projektet er støttet at Hjerteforeningen samt Novo Nordisk. 

 

Til slut på AK’s orientering, orienterede AK om situationen på sundhedsområdet p.t., og takkede 

varmt bestyrelsesmedlemmer og frivillige for deres store indsats. Herefter der blev der vist en lille 

film om Hjerteforeningens arbejde i 2020. 

 

 

Inden overgang til selve generalforsamlingen, var der en lille præsentationsrunde af bestyrelsen, 

frivillige samt af frivilligkonsulenterne fra Hjerteforeningen. CEA er vores tidligere frivilligkon-

sulent - SLL er vores nuværende konsulent. 

 

 

 Valg af dirigent 

 

CEA blev valgt som dirigent, og hun oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold 

til Hjerteforeningens vedtægter for lokalforeninger. 

 

 

 Bestyrelsens beretning 

 

Bestyrelsens beretning var udsendt, da lokalforeningen ikke var tildelt så lang tid til generalforsam-

lingen. 

 

MG henviste til det udsendte aktivitetsskema over lokalforeningens aktiviteter i 2020, og fortsatte 

med at fremhæve nogle af punkterne i beretningen, der kan læses neden for. 
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Det blev bl.a. nævnt 

 

Efter beretningens udsendelse - var der afholdt et webinar den 4. februar med 100 deltagere med 

titlen ”Psykologiske reaktioner på COVID-19, og hvordan de kan håndteres”. Det havde været et 

rigtig godt webinar, flere havde rost det meget.  Forslag til emner til fremtidige webinarer modtages 

gerne.  

 

Endvidere nævnte MG, at hun håbede, at der snart kunne komme gang i vores gå-ture om søndagen 

og onsdag aften i perioden maj til september - hjertemotion - cafémøder - MediYoga samt cykel-

hold, hvor Hjertebro gerne vil inddrages. 

 

MG sluttede punktet med at henvise til kommende datoer for frivillig-dagene - repræsentantskabs-

møde samt landsuddelingen. MG fortalte, at hun havde meldt sig som lokal ambassadør for Køben-

havn S og Tårnby. Vores medlem ville gerne høre lidt om frivilligt arbejde i lokalforeningen, hvor-

efter MG forklarede lidt om organisationen, og CEA supplerede med at nævne, at frivillig-dagene er 

for de personer, der allerede er frivillige i lokalforeningerne. 

 

 

Den udsendte, ordrette beretning kan læses neden for. 

 

 

 

 

 

Formandens beretning til virtuel generalforsamling 

onsdag den 10. februar 2021 
 

Det er første gang, at vi afholder generalforsamling virtuelt, og indrømmet, vi er lidt spændte på, 

hvordan det vil fungere. Stor tak til Hjerteforeningen og vores frivillig-konsulent, Sara Lisberg 

Larsen, som i den grad har hjulpet til og er teknisk hjælper til generalforsamlingen. 

 

Man kan ikke sige, at året 2020 var præget af stor aktivitet. Mange aktiviteter blev aflyst eller ud-

skudt i løbet af året, og det er selvfølgelig på grund af risiko for corona-smitte. En oversigt over 

aktiviteter er fremsendt. 

 

Året 2020 startede ellers fint med vores traditionelle Nytårsmarch, hvor 44 personer deltog. 

 

Vi fortsatte med vores søndagsture, hjertemotion, flimmergruppemøder og fik afholdt et cafémøde - 

inden Danmark lukkede helt ned på grund af corona (11. marts 2020). 
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Restriktionerne lettede lidt i forsommeren, og vi begyndte igen med søndagsture, onsdags-aften-ture 

og flimmergruppemøder. Og naturligvis overholdt vi Sundhedsstyrelsen retningslinier - d.v.s. holde 

afstand, spritte af, registrere de fremmødte m.v. 

 

Der var mange andre arrangementer, der ikke blev til noget, arrangementer, som vi ellers plejede at 

deltage i, f.eks. Urbanfestival i Urbanplanen, Ladywalk på Amager Strand, Kystvandring på Kalve-

bod Fælled, Bryggens fødselsdag, frivillig fredag - foran AmagerCentret og Sundhedsmarkedsdag 

(Amager øst). Normalt meget hyggelige arrangementer og en god mulighed for at komme i snak 

med folk. 

 

Men desværre tiltog smittetallet og i slutningen af 2020 begyndte igen mange ting at lukke gradvis 

ned, og vi måtte lukke helt ned for vores aktiviteter. 

 

I Hjerteforeningens regi er formandsmøder, generalforsamling, repræsentantskabsmøder og under-

visning foregået virtuelt - altså on line ved hjælp af Zoom- eller Teams-programmer. Det er 

naturligvis ikke det samme som fysisk at være sammen, men det har fungeret imponerende godt, og 

dejligt at det trods alt kunne lade sig gøre. 

 

Vores administrative arbejde har vi heldigvis kunne fortsætte med. 

 

Vi opdaterer jævnligt vores kalender (hjemmeside i Hjerteforeningen centralt) med vores aktuelle 

nyheder og diverse aktiviteter - og det samme gør vi med vores meget aktive Facebook-side, hvor pt 

har 474 følgere. 

 

Vi udsender ca. 8 gange årligt et nyhedsbrev til ca. 1.000 mailadresser på medlemmer i Sundby. Vi 

har indtryk af, at mange er glade for dette nyhedsbrev. Og alle medlemmer er jo heller ikke på Face-

book. 

 

Hjerteforeningen centralt har startet partnerskab med DBU om ”Fodbold for hjertet”. I vores områ-

de foregår det Kløvermarken (Sundby Boldklub), og vi har været behjælpelig med annoncering og 

en lille artikel om det i Tårnby Bladet. Det kom så småt i gang i efteråret 2020. Men det måtte jo 

desværre også lukke ned på grund af corona. 

 

Vi har et fint samarbejde med Hjerteforeningen centralt, og i 2020 fik vi en ny frivillig-konsulent, 

Sara, som altid er parat med råd og vejledning, når man har brug for det. 

 

I 2020 begyndte vi at have et samarbejde mellem alle lokalforeningerne i Københavns kommune og 

Frederiksberg, gruppen kalder vi ”Hjertebro”. Meningen var, at vi i fællesskab skulle oprette aktivi-

teter/foredrag m.v. samt invitere medlemmer fra disse lokalforeninger. Det kunne dog ikke lade sig 

gøre i 2020. 
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Fra formanden skal der lyde et STORT OG VARMT TAK TIL ALLE, der har hjulpet til med alle 

disse aktiviteter i 2020. Uden de mange, mange frivillige timer, der bliver lagt i planlægning, tilste-

deværelse, indkøb m.v. kunne det slet ikke lade sig gøre at tilbyde så mange aktiviteter, som vi gør. 

Og jeg har stor forståelse for, at det er surt og arbejdskrævende igen og igen at skulle aflyse/udsky-

de planlagte tiltag. Men det er så vigtigt, at vi holder fast og kommer i gang igen, når det er forsvar-

ligt. 

 

 

Nu ser vi frem 

 

I 2021 fortsætter vi med stort samme aktiviteter, når vi kan få lov til det. Der er nok at se til med en 

bestyrelse på i øjeblikket 5 personer - en suppleant og yderligere 5 frivillige. 

 

Ikke meget kan jo lade sig gøre i øjeblikket, men i Hjertebro-samarbejdet er vi er gået sammen om 

at arrangere et Webinar om ”Psykologiske reaktioner på COVID-19, og hvordan de kan håndteres”. 

Det er afholdt af klinisk psykolog Robert Ahm, der forsker i psykiske følger af hjertesygdom. Der 

var plads til 100 deltagere, og til vores store glæde var disse pladser var optaget efter kun 5 dage. 

 

Webinaret foregik online den 4. februar 2021 kl. 17.00 - 18.30 ved hjælp af  Zoom. Lokalforening-

erne i København og Frederiksberg deles om udgifterne, og det er også medlemmerne herfra, der er 

inviteret. 

 

Flimmergruppen  

Gruppen har hele tiden holdt kontakt med sine medlemmer, og er parat til fysiske møder, når dette 

er muligt. 

 

Gå-ture 

Søndag kl. 10.00 vil vi gå på Amager Fælled, og i månederne maj til og med september om onsdag-

en kl. 19.00. 

 

Hjertemotion 

Vi har haft udfordringer med lokaler og træner. Sundhedshus Amager har været lukket for os i lang 

tid, og vil formentlig være det et godt stykke tid fremover. Vi fik i efteråret lokale i Prismen, og 

nåede at træne 3 gange der. Der er håb om, at vi kan få en træner ansat. Nu må vi se, hvornår vi kan 

få lov til at fortsætte. Der har været 11 tilmeldt (ud af dem kunne 9 deltage om fredagen). 

 

Jeg har flere gange haft telefonisk kontakt med deltagerne. De savner meget både motionen, men 

bestemt også det sociale. 

 

Vi har været lidt involveret i at få et hjertemotionshold i gang i Tårnby Sundhedshus. De er meget 

motiverede, de stiller deres lokale til rådighed, og der er fundet 2 fysioterapeuter. Forhåbentlig bliv-

er det muligt i løbet af 2021. 
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Cafémøder med foredrag 

Det ville vi gerne fortsætte med, men det er jo heller ikke muligt lige nu. Vi overvejer at lave flere 

webinarer. 

 

MediYoga 

Vores bestyrelsesmedlem, Lene, er nu uddannet som MediYoga-instruktør. Vi håber, at vi i løbet af 

2021 kan tilbyde dette. 

 

Cykelhold 

Vi har en frivillig til at være ankermand på et cykelhold, og Hjertebro-gruppen er også meget inter-

esseret i at det bliver til noget. Men på grund af koldt vejr og corona venter vi noget med at få det 

aktiveret. 

 

 

Afslutning 

 

Jeg skal lige minde om 

        27. - 28. april Frivilligdage. Tilmelding nødvendig - kommer senere. 

        8. maj Repræsentantskabsmøde. Lene og Margit deltager. 

        30. maj 2021 Landsuddeling - opfordring til at melde sig som lokal ambassadør  

           eller indsamler. 

 

 

Endnu engang tak til alle frivillige for jeres engagement og dejlig måde at være på. 

 

 

 

Margit Grome 

formand. ” 

 

 

 Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering 

 

TBN fremlagde og gennemgik kort regnskabet for 2020 og oplyste, at det tydeligt bærer præg af de 

meget få arrangementer, der var blevet gennemført. 

 

FNA forespurgte til Nytårsmarchen den 1. januar 2020, hvor han vidste, der var en del udgifter.  

 

Hertil svarede TBN, at da det er nytårsdag, hvor alt er lukket, er indkøbene foretaget og bogført i 

2019. 
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 Behandling af indkomne forslag 
 

CEA forespurgte MG, om der var indkommet forslag til generalforsamlingen, hvortil MG svarede, 

at der ikke var modtaget nogle forslag. 

 

 

 Valg af bestyrelse 
 

Herefter var der valg til bestyrelse, hvor MG - TBN - FNA og CA var på valg. 

 

MG - TBN og FNA oplyste, at de var villige til genvalg, og MG oplyste, at CA var villig til genvalg 

som suppleant. 

 

Herefter blev alle genvalgt. 

 

 

 Eventuelt 
 

FNA nævnte i forbindelse med lidt forberedelse til cykelholdet, om Hjerteforeningen havde veste 

til brug for cykelturene. 

 

CEA og SLL undersøger dette nærmere, og CEA oplyste, at vi alle stadig har adgang til Frivillig-

net, hvor man kan kigge efter brugbare effekter. 

 

Endvidere ville FNA gerne vide, om Hjertebilen stadig eksisterer, hvortil CEA svarede, at der ikke 

var nogle hjertebiler til rådighed mere. 

 

FNA spurgte, om der så var kommet andre tiltag i stedet, hvortil CEA oplyste med et lille smil, at 

vi måske kunne låne en stor parasol eller et løbehjul. 

 

Herefter forlod CEA og SLL generalforsamlingen, da de skulle videre til endnu en generalforsam-

ling, og MG afsluttede generalforsamlingen med at takke for deltagelsen. 

 

 

Næste års generalforsamling finder sted torsdag den 03. februar 2022. 

 

 

Mødet startede kl. l5.05 og sluttede kl. 15.45. 

 

 

Hanne Nielsen 

 

 

10. februar 2021. 


