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Beretning	for	2020	
fra	Lokalforeningen	i	Hjerteforeningen	N/NV	
 

Indledning	
Året 2020 har lært os mange nye ting og en hel del nye ord som f.eks.: Corona og Samfundssind 
for nu blot at nævne nogle modsætninger, som alligevel hænger sammen. 
Vi kan også set i bakspejlet kalde det for et Annus Horribilis - et forfærdeligt år -, hvor vores liv i 
både stort og småt tog mange uventede drejninger og nye retninger for hver enkelt af os, for 
samfundet herhjemme og alle samfund i hele verdenen. 

I den kontekst har vi som lokalafdeling i Hjerteforeningen skulle virke - i det omfang som de mange 
samfundsmæssige restriktioner tillod, hvilket ikke var mange! 

I februar 2019 holdt vi vor seneste generalforsamling, hvor vores mangeårige formand Bodil 
Kristensen valgte at trække sig fra arbejdet og formandsposten. 
Som dengang og nu vil vi gerne sige tak til Bodil for det arbejde og det engagement, hun har lagt i 
vores lokale Hjerteforening. 

I februar 2020 skulle vi have holdt en ordinær generalforsamling med blandt andet to ny-valg til 
bestyrelsen, da to bestyrelsesmedlemmer, Jan Olsen og Hanne Crome, var trådt tilbage i løbet af 
perioden. Også til dem skal der lyde en tak for deres indsats gennem en hel del år. 

Men inden vi fik set os om, kom Coronaen og ”lagde os ned” om så at sige. Lynhurtigt blev stort 
set alle aktiviteter inden for Hjerteforeningens regi lukket ned og efter aftale med 
Hovedforeningen blev den ordinære generalforsamling i 2020 aflyst, hvilket ikke kun skete for os 
men også for andre lokalafdelinger i Hjerteforeningen. 

Den aflyste generalforsamling i 2020 har betydet, at vi ikke er en fuldtallig og dermed fuldgyldig 
bestyrelse, da vi mangler to bestyrelsesmedlemmer samt nogle suppleanter. 
Efter aftale med Hovedforeningen har vi fortsat arbejdet som en arbejdsgruppe/arbejdsbestyrelse; 
og indtil vi kan gennemføre valg og suppleringsvalg består ”bestyrelsen” af følgende: 

Niels Westergaard, formand 
Stig Frosberg, kasserer & 
Gita Bidstrup, bestyrelsesmedlem og repræsentant i Hjertebro-samarbejdet 
- alle valgt på sidste ordinære generalforsamlinger. 

Endvidere har vi 3 aktivitetsfrivillige, nemlig: 
Anni Bruhn, Karin Adelgaard og 
Jan B. Olsen, som dog er stoppet den 1. september 2020- 

Det er bestyrelsens håb, at vi - på trods af div. restriktioner mv. som følge af Coronaen - i løbet af 
den kommende tid kan få besat de manglende pladser i bestyrelsesarbejdet og helst på denne 



 

generalforsamling. 
Mn vi ved også, at tiden ikke er den mest gunstige! 

Corona-udfordringer	for	Hjertecafeerne	 	
Da det danske samfund for alvor lukkede ned i marts-måned 2020, lukkede naturligvis også alle de 
mange og forskellige aktiviteter ned i Hjerteforeningen både nationalt og lokalt. 

Vi nåede at afholde en aktivitet i januar 2020, hvor vi på vores Hjertecafé havde et oplæg og fik en 
demonstration af en hjertestarter ved en ”Giv liv”-instruktør. 

Som epidemien tog fart, blev flere og flere af vores arrangementer aflyst - og i slut marts blev vi 
enige om at aflyse alt i hvert fald indtil efterårssæsonen. 
Alle café-arrangementer blev aflyst og kun et arrangement i september fik lov til at blive stående i 
kalenderen, men det blev naturligvis også aflyst grundet de almindelige restriktioner med hensyn 
til forsamlingspåbuddet, kvadratmeterkravet - kort sagt til smittefaren, som jo var intakt. 

Foruden alle vore egne aktiviteter og Hjertecafeer har vi heller ikke deltaget i arrangementer 
sammen med andre aktører som f.eks.”2700 Kultur” i Brønshøj - ”Spring for livet” i Nørrebrohallen 
- Ældredagen Husum, Brønshøj og Vanløse og Julemærkemarchen i Brønshøj. 
Derudover har vi heller ikke deltaget i blodtryksmålinger i Matas-forretninger grundet Covid-19. 
 
Når nu alle de sædvanlige aktiviteter har været indstillet i hele 2020, har det for bestyrelsen været 
vigtigt at informere foreningens medlemmer bedst muligt. 
Det har vi gjort via vores hjemmeside (https://lokal.hjerteforeningen.dk/nordvest/) dels på 
forsiden og især under menupunktet Nyhedsbreve og informationsfoldere, hvor vi har udsendt 6 
Nyhedsbreve i løbet af 2020. 
Alle medlemmer, som har oplyst foreningen om deres mailadresse, har modtaget mails, når der 
var nyt generelt og om udsendelse af Nyhedsbreve, men desværre når vi på denne måde kun 
knapt 50 % af vores medlemmer. 
 
Summa summarum: Det blev et stille år! 
 
Corona-udfordringerne for vores tre hold inden for området Hjertemotion blev absolut heller ikke 
mindre, som tiden gik. 
Langt hen ad vejen havde vi håbet på, at forholdene ville normalisere sig efter sommerferien, men 
som bekendt gik det helt anderledes og allerede i slutningen af august/primo september indså vi, 
at det nok ville være usandsynligt, at motionsholdene kunne starte op før tidligst efter årsskiftet 
2020/2021 - en antagelse som desværre har vist sig at være ret så sejlivet! 
 
For at styrke den fremtidige Hjertemotion besluttede bestyrelsen sig for at nytænke hele tilbuddet 
om hjertemotion, således at det fremover både ligger inden for Hovedforeningens rammer for 
motionsdeltagelse og for at styrke foreningen i al almindelighed. 
 

Hjertemotion	kræver	også	en	stærk	Hjerteforening	
Motion er vigtig for dig, der har haft/eller har en hjertesygdom – sammen med en hjertevenlig kost! 



 

Ingen tvivl om det – og heller ikke at motion er med til at gøre livet med en hjertesygdom bedre og mere 
nemt. 
Derfor har både Hjerteforeningens hovedforening og alle lokalafdelinger rundt om i landet valgt at fokusere 
og prioritere en målrettet indsats med hjertemotion som regel i de lokale Sundhedshuse eller i andre 
lokaler, som er blevet stillet til rådighed af kommunen for netop denne aktivitet. 
 
Det gælder også for din lokale Hjerteforening på Nørrebro og i Nordvest, hvor vi i efterhånden i mange år 
har haft flere hjertehold i Mimersgade og også et enkelt hold i Vanløse. 

I forbindelse med hele genåbnings-arbejdet har vi i bestyrelsen i lokalafdelingen bemærket, at rigtig mange 
af vores motionister ikke er medlem af hjerteforeningen. 

Derfor har bestyrelsen i Hjerteforeningen på Nørrebro/i Nordvest besluttet, at man som deltager på et af 
vores hjertemotionshold også skal være medlem af Hjerteforeningen, fordi det kun er ret og rimeligt, at 
man som deltager er med til at støtte foreningen via et medlemskontingent. 
Det er rimeligt, fordi hjerteforeningen både nationalt og lokalt yder et ikke ubetydeligt tilskud til aflønning 
af instruktører mm., idet deltagerbetalingen på kr. 125 pr. måned ikke dækker de faktiske og reelle 
udgifter. 

Kravet om, at man som deltager, også skal være medlem af Hjerteforeningen (hvor et personligt 
medlemskab koster kr. 225/parmedlemskab koster kr. 340 årligt) betyder: 

• At alle deltagere på foreningens motionshold skal være medlem af Hjerteforeningen. 
 
Fremover vil det derfor være således, at når man melder sig til et motionshold, vil man få et halvt års gratis 
medlemskab af Hjerteforeningen. Hvis man efter denne prøveperiode ikke ønsker at fortsætte 
medlemsskabet, vil kontingentet stige med ca. kr. 150,00 pr. halvår for at beholde sin plads som hjerte-
motionist. 

Endvidere vil bestyrelsen med henblik på den fremtidige motion: 

• Omlægge deltagernes indbetalinger for deltagelse på et eller flere motionshold til en 
samlet halvårlig indbetaling til foreningens motionskonto – som betales forud for et 
halvår ad gangen. 
Ligeledes vil det fremover blive sådan, at man tilmelder sig elektronisk og at alle 
medlemsdata (som f.eks. prøvemedlemskab, ordinært medlemskab betalingsperiode 
og motionsperiode mv.) styres via en personlig tilmelding - naturligvis under hensyn til  

  



 

• gældende krav til persondatasikkerheden. 
 

Endvidere må bestyrelsen understrege, at deltagelse på et motionshold ikke nødvendigvis er en ret for den 
enkelte – men derimod et tilbud til et menneske, som er blevet ramt af en hjertesygdom.  

Derfor kan der blive tale om administrative udskiftninger af deltagerne, hvis der er underskud af ledige 
pladser på et/flere motionshold i forhold til nye rehabiliterede hjertepatienter. 

Vi håber naturligvis på alles forståelse for denne omlægning som dels stadigvæk er meget prisrimelig for 
den enkelte dels er med til at styrke det nationale og lokale arbejde i Hjerteforeningen – fordi arbejdet for 
hjertesagen kræver en stærk Hjerteforening. 

Samarbejde	
I Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune er der i alt 5 lokale Hjerteforeninger. 

De fem lokalforeninger har i 2019/20 besluttet at samarbejde på tværs af ”grænserne” mellem de 
enkelte lokalafdelinger, fordi vi ved at bygge en HJERTEBRO mellem de københavnske 
lokalkomiteer samt Frederiksberg kan styrke Hjerteforeningen over for medlemmerne ved at: 
 

• skabe sammenhæng i aktiviteter og tilbud, 
• skabe et større sammenhold på ”tværs af byen”, 
• styrke fællesskabet og derved: 
• give det enkelte medlem flere ”hjerte-muligheder”. 

 
Til en begyndelse har byens lokalkomiteer givet link-henvisninger til hinandens aktiviteter, som 
alle er mere end velkomne til at deltage i, men vi vil også sammen give forskellige tilbud til alle 
medlemmer i hele området. 
Epidemien har naturligvis også forsinket dette samarbejde, men i begyndelsen af februar 2021 har 
vi afholdt vores første fælles arrangement som et webinar (en digital Hjertecafé) under 
overskriften ”Angst og hjertesygdom under Covid - 19”. 
Det er spændende at afprøve nye mødeformer – hver for sig men alligevel sammen -, noget som vi 
sikkert også vil benytte os mere og mere af fremover men allerhelst sammen med de fysiske 
møder/Hjertecafeer.  
 
Men det er også vigtigt at understrege, at de fem lokalafdelinger ikke ”smelter sammen” til en 
hovedstads-forening. Det lokal tilhørsforhold er vigtigt og bærende for foreningernes arbejde både 
nu og fremover. 
 
 	



 

Årsregnskab	2020	

 
 
Det inaktive Corona-år afspejler sig også i årsregnskabet, hvor det bl.a. kan ses i få udgifter til 
aktiviteter inden for café-området og Hjertemotionen. 
De forudbetalte kontingenter til Hjertemotion er blevet betalt tilbage til deltagerne, dog resterer 
der kr. 200 til én deltager, som vi ikke har kunnet komme i kontakt med. 
 

Afslutning	
I skrivende stund aner vi kun konturerne af fremtiden! 
Vi ved, at de samfundsmæssige restriktioner fortsætter samtidig med at vaccinationerne tager 
mere og mere fart, fordi de sundhedsmæssige forhold gør, at Coronaen og dens mutationer skal 
inddæmmes mest muligt og hurtigst muligt. 
Derfor ved vi også, at det mest sandsynlige scenario i vores forening vil være, at det først er på den 
anden side af sommeren 2021, at vi kan begynde at åbne mere op for ”de normale aktiviteter” 
igen. 
 
Men der er lys for enden af vejen – og at vi igen kan og vil mødes fysisk. 
 



 

Med disse ord overgives denne beretning fra Hjerteforeningen på Nørrebro og Nordvest til 
generalforsamlingen. 


