
Formandsberetning 2020 

Hjerteforeningen Mariagerfjords generalforsamling d. 3. marts 2020 på Hobro 

Bibliotek. 

 

Beretning: 

Jeg blev valgt til bestyrelsen sidste år og kom til at gøre lynkarriere som formand for bestyrelsen. 

Det var bestemt ikke planen, da jeg lod mig vælge, men situationen gjorde, at det blev sådan. Min 

glæde var dog stor, da jeg fandt ud af at både Hjerteforeningen overordnet og lokalt var en meget 

veldrevet og aktiv forening. Lokalt skyldes det ikke mindst den tidligere formand Tonny Lykke 

Olesen og de 3 ildsjæle Tina Hviid, Jette Gade Østergaard og Dorthe Lykke Olesen, uden jer var det 

ikke gået så nemt. 

Mange spørger, hvad får vi egentlig ud af at være medlem af Hjerteforeningen? 

Her synes jeg vi skal se på nogle facts og hvor stor en gruppe patienter vi er og dermed også 

pressionsgruppe, hvis vi alle står sammen. Det er ganske mange. 
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Hjerteforeningen arbejder på flere fronter. Den bidrager bl.a. med aktiviteter, der understøtter det 

gode liv for patienter med hjerte-kar-sygdomme og deres pårørende. Ca. 50% af personer på 55+ 

rammes af hjertesygdom. Positivt er det, at dødsfald, der skyldes hjertesygdom er halveret 

gennem de seneste 20 år og følgerne af en hjertesygdom er væsentlig reduceret gennem hurtigere 

indsats og bedre behandlinger.  

Politisk kan de meget positive resultater nemt betyde mindre fokus og ressourcer til området og 

her påtager Hjerteforeningen sig opgaven som hjertepatienternes advokat i forhold til at bevare 

fokus også på dette område i en tid, hvor mange nye omkostningsfulde sygdomme nu kan 

behandles. Der er også her kamp om ressourcerne.  
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Hjerteforeningen financierer ligeledes en stor forskningsindsats og for at kunne opretholde dette 

er der brug for øgede indtægter gennem medlemskaber, fondsmidler og testamenterede gaver.  

Et af Hjerteforeningens mål er at arbejde for en større synlighed og kendskabsgrad – dette gøres 

især gennem den store indsats de mange aktive bestyrelses- og aktivitetsfrivillige yder. 

Lokalt lever vi pænt op til denne vision ved at være Hjerteforeningens forlængede arm og afholde 

en række aktiviteter hen over året. Det vender jeg tilbage til. 

Jeg bliver ofte spurgt om, hvor mange medlemmer, vi er i Hjerteforeningen lokalt. Til Jeres 

orientering er vi 916 medlemmer i Mariagerfjord. De fleste synes, det er et imponerende antal, 

men sagen er, at vi har ligget ret stabilt hen over året. Der er kamp om medlemmerne og mange 

patientforeninger dukker op, men antallet af hjertepatienter og deres pårørende taget i 

betragtning burde der være basis for flere medlemmer og dermed en stærkere forening til at 

kæmpe vores fælles sag i forhold til politikerne og til glæde for patienterne. På landsplan er vi 

omkring 150.000 medlemmer, men med antal patienter in mente er der basis for mange flere 

medlemmer. 

I bestyrelsen synes vi 2020 har været et travlt og aktivt år, og jeg vil her prøve at liste vores 

afholdte aktiviteter op, som lokalt støtter op om 3 af foreningens overordnede målsætninger 



• hjælper børn og unge med at passe på deres hjerter 

• hjælper højrisikogrupper med at passe på deres hjerter 

• kæmper for akutindsats af høj kvalitet 

 
Før jeg kommer til vores lokale aktiviteter vil jeg gerne nævne det fantastiske samarbejde vi har 
med LOF Rebild/Mariagerfjord. De aktiviteter, hvor der er økonomi involveret med udgifter og 
indtægter laver vi for det meste sammen med LOF. Det drejer sig f.eks. om Nytårskuren, større 
foredrag. Motionshold osv. Det letter Vores arbejde betragteligt og vi er meget glade for dette 
samarbejde også rent markedsføringsmæssigt  
 

Nu til vores aktiviteter i 2019/2020: 

Slide 9:  Årets nytårskur som er et af lokalforeningens flagskibe –  

230 deltagere. Afviklet i samarbejde med LOF Mariagerfjord 

 

 

Slide 10: Anne Hjernøe – Stærk Let og Mæt. Afviklet i samarbejde med LOF 

Mariagerfjord 

 

 



Slide 11: Hjertemotion er en af vores kerneaktiviteter – 7 hold med 70 deltagere forår / efterår, 

ligeledes i samarbejde med LOF 

 

Slide 12: 2 hjertecafeer med Sam Riahi i Hobro og Hadsund I alt ca 150 deltagere – bliv klogere 

på din sygdom 

 

Slide 13: Børnebørnenes Madværksted som Jette Gade og Tina Hviid er tovholder 

på. Kursus over 4 gange for bedsteforældre og deres børnebørn i 

Valsgaard. I år afholdes 2 kurser i Mariager et forår og et efterår 

 



Slide 14 – 15: Vanebryderne – samarbejde fra 2018 med LOF. Vil fremover køre i LOF 

regi 

 

 

Slide 16: Hjertevandring – startede op i foråret med ca. 18 vandrere anført af Linda Midtgaard, 

der stillede sig i front som frivillig. Der blev desværre færre og færre der mødte op og 

til slut valgte vi at stoppe aktiviteten. Det var en ret tidskrævende og forpligtende 

aktivitet for bestyrelsen. Der er mange vandreklubber i Hobro, faktisk dagligt, så vi har 

valgt at henvise til andre aktører, hvis man gerne vil vandre. 

 

Slide 17- 18      Livreddende førstehjælp. Giv Liv kurser, 4- timers førstehjælpskurser støttet af                                 

Sparekassen Hobro Fonden. 

 



         19:  Nytter det –Michaela fra Arden – indstillet til årets hjertereder.  

 

Slide 20:  Facts omkring hjertestop 

 

Slide 21: Blodtryksmåling i samarbejde med ældre sagen. Blodtryksapparater er blevet en vigtig 

del af hjertepatientens hverdag, så dette er en aktivitet vi har nedprioriteret. 

 



Slide 22: Sensommertur til Nationalpark Mols. 30 deltagere, der fik en fantastisk 

tur til et vidunderligt naturområde i Danmark. Vi blev guidet af en Hobro 

pige Tove Larsen og vi nød glæde af hendes store kendskab til dette 

skønne område. Hvem kunne vide, at der i Knebelbro Kirke står et 

mesterværk af et alter lavet af Bjørn Nørgaard. Ja, dronningen gør, men 

jeg tror ikke, vi andre var bekendt med det før på denne tur.  

 Vi omgives alle med masser af tilbud og turen kom kun i stand gennem 

hårdt hvervningsarbejde, så vi er i tvivl om  

 Vi fortsat skal have denne type arrangementer med. 

 

 

 

Slide 23: Jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på Vores hjemmeside 

Mariagerfjord.hjerteforeningen.dk 

 

 



Slide 24: Sluttelig tak til alle vores samarbejdspartnere, sponsorer og støtter 

 


