
Generalforsamlingen 2021-22: 

 

Formandens beretning: 

Også i 2021 fik COVID-19 stor indflydelse på de aktiviteter, som vi lokalt har haft mulighed for at 

tilbyde medlemmerne. Som patientforening har vi haft et særligt ansvar i håndteringen af COVID-

19, da en stor del af vores medlemmer er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver 

smittede. Det ansvar valgte vi naturligvis at leve op til. 

Det betød, at alle indendørs mødeaktiviteter udover Hjertemotion i Hjerteforeningens regi blev 

udskudt til efteråret 2021. Bl.a. måtte vi afholde generalforsamlingen 2021 virtuelt altså via 

internettet da alle generalforsamlinger skulle være afholdt senest d. 15. marts. Succesen var 

begrænset, udover bestyrelsen deltog 2 medlemmer i generalforsamlingen. Bestyrelsen har været 

skeptiske omkring disse virtuelle møder, som er vundet frem under pandemien, men som vi ikke 

synes passer ind i en lokal patientforenings daglige virke. Det har også vist sig at være utrolig svært 

at engagere foreningens frivillige gennem denne slags møder. Hjerteforeningens evaluering af 

dette har forårsaget ændring i vedtægterne således, at alle generalforsamlinger skal afholdes 

fysisk i fremtiden. 

Heldigvis blev der løsnet op for flere restriktioner henover sommeren og begyndelsen af efteråret 

2021, så vi igen kunne genoptage lokalforeningens bestyrelsesarbejde på næsten normal vis indtil 

restriktionerne igen blev genindført henover jul og årsskiftet. 

Hjerteforeningen har brugt de 2 Coronaår på at strømline foreningen og stramme op på strategien, 

for at blive endnu mere målrettet omkring vores indsats også i lokalforeningerne. Det har også 

betydet, at vores aktiviteter skal støtte op om de overordnede mål. 

 

 

 

                              

                                

                                          

                                                       

                              

                 

                             

                         

                                

                                 

                                             

                                    

                                                       

                                 



 

Lokalforeningens aktiviteter 2021 

 

Vores lokale flagskib Hjertemotion lykkedes det heldigvis trods forskellige politiske Corona tiltag og 

begrænsninger i forsamlingsstørrelser at få gennemført i tæt samarbejde med LOF og Dorthe 

Lykke Olesen som tovholder.  Medvirkende til dette har været vores samarbejdspartnere gennem 

mange år, Fysioterapien Jernbanegade Hobro, Fysioterapien Alderdomshjemmet Hobro, Arden 

Fysioterapi og Sundhedscentret Hadsund, som beredvilligt har tilpasset lokaler og holdstørrelser 

og også har eksperimenteret med udendørs hold, så alt levede op til myndighedernes forskrifter. 

Hjertemotion kunne derfor foregå under trygge forhold og med de nødvendige forholdsregler 

vedrørende COVID-19. Stor tak til alle jer, der har gjort denne aktivitet mulig i 2021.  

En anden af vores flagskibe, som vi ikke kunne afholde i 2021 var den årlige Nytårskur. I år 

lykkedes det lige netop at få afviklet Nytårskuren med en af Hjerteforeningens hjerteambassadører 

Peter Mygind som foredragsholder. Onsdag d. 19. januar blev forsamlingsforbuddet hævet og med 

hiv og sving lykkedes det at få afholdt Nytårskuren ugen efter. Det var en Peter Mygind i topform 

med hovedbudskabet om at få alle sine bekymringer til helbredet afviklet hurtigst muligt og have 

en positiv attitude til livet. Vi skulle stadig bære mundbind, når man stod op, hvorfor vi måtte 

droppe den traditionsrige Cava og kransekage. Kransekagen fik man efter aftale med Vores 

sponsor Bæchs konditori i stedet med hjem til aftenkaffen. 100 deltog i arrangementet. 

 

Med støtte fra Sparekassen Hobro Fonden udviklede bestyrelsen i efteråret et Livreddende 

Førstehjælps Kursus og brug af hjertestarter i samarbejde med instruktør Bjarne Platz Mariager.  

Vi tilbød 8 - 2 timers kurser i november og januar måned i Hobro, Hadsund, Arden og Mariager. De 

blev en succes og ca. 120 deltog i kurserne. Vi bor i et landområde, og der kan være langt fra en 

            
                                        

                                   

              
                                       

                                

               

                                           

                       



Falck station til en person med hjertestop. Derfor er det utrolig vigtigt at så mange som muligt kan 

træde til, når en person får hjertestop. Tiden er vigtig, for hvert minut der går efter et hjertestop  

reduceres ens mulighed for overlevelse med 10%. 

  

Et af vores projekter for den nærmeste fremtid er etablering af en hjertesti rundt om Fyrkat Ådal. 

Det er lykkedes i samarbejde med ejerne Jette og Svend Møller Hansen samt Mariagerfjord 

Kommune at få accept på også at gøre Fyrkatstien til en Hjertesti. Vi forventer at kunne indvie 

stien til foråret. 

 

Vores sidste aktivitet er på generalforsamlingen i dag, hvor vi har allieret os med en anden af 

hjerteforeningens hjerteambassadører Thomas Evers Poulsen, der efter generalforsamlingen vil 

h                 m          ”J   k    å kv             ”. D   s   vi meget frem til. Jeg tror, vi mænd 

er spændte på at få nogle tricks med hjem 

 

Sluttelig en tak til bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde trods de vanskelige 

omstændigheder. I har alle bidraget og taget ansvar, det vil jeg gerne takke for. 

Ligeledes tak til alle dem der har støttet foreningen og vores aktiviteter. 
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