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Kaffebord på søens is-blanke overflade 

Marts 2021 
 

Generalforsamling 2021 
 
Den 1. marts 2021 afholdt vi vores første (og måske eneste!) digitale generalforsamling. 
Det var ganske nyt og ganske uvant, men generalforsamlingen blev gennemført og afholdt til alles 
tilfredshed. 
Herunder kan du læse referatet fra vores generalforsamling: 
 
Referat af Generalforsamling afholdt den 1. marts 2021 
Til stede: 3 medlemmer, 2 frivilligkonsulenter samt bestyrelsen for lokalafdelingen. 

Generalforsamling blev afholdt virtuelt.  
 
Formanden (Niels Westergaard) indledte mødet med at byde alle velkommen, hvorefter de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig og ligeledes de fremmødte. 
Formanden foreslog dernæst Martin Walsøe som dirigent. 

1. Valg af dirigent 
Martin Walsøe blev enstemmigt valgt som dirigent. 
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt indenfor Hjerteforeningens 
tidsramme for indkaldelse til lokale generalforsamlinger. 

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning i udvalgte punkter, idet beretning var udsendt 
på forhånd til de tilmeldte medlemmer samt udlagt på lokalafdelingens hjemmeside. 
Efter fremlæggelsen spurgte dirigenten, om der var kommentarer til beretningen; da dette 
ikke var tilfældet, blev ordet givet til Stig Frosberg, lokalafdelingens kasserer. 

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering 
Kassereren redegjorde for regnskabet. 
Regnskabet skal efterfølgende revideres af frivilligkonsulenterne, da der er en difference på 
kr. 4,61 (posteringsfejl). 
Ingen øvrige bemærkninger til regnskabet. 

4. Behandling af indkomne forslag 
Ingen behandling, da der ikke var indkommet nogle forslag. 

5. Valg af bestyrelse 
Formanden var på valg. 
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Niels Westergaard ønskede genvalg og blev valgt. 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med samme arbejdsområder og funktioner 
som i sidste og forrige periode. 

6. Eventuelt. 
En af deltagerne vil gerne fremover deltage i konkrete arbejdsopgaver i det omfang, som 
hendes nuværende arbejde og øvrige frivillig-opgaver giver mulighed for. 
Formanden takkede for tilbuddet, som bestyrelsen nok skal forstå at gøre brug af. 
Et medlem foreslog en skovtur for medlemmerne - en ide, som vi også vil arbejde videre 
med. 

 
Herefter takkede dirigenten for aftenens generalforsamling og afsluttede mødet ca. kl. 18:45. 
Referenter: Gita Bidstrup og Niels Westergaard fra bestyrelsen. 
 
 
Genåbning 
Her medio marts 2021 ved vi endnu ikke helt 
konkret, hvordan den reelle genåbning af 
samfundet bliver - men der er lys forude. 
 
Ved udendørs aktiviteter er antallet af deltagere 
forøget ganske meget, hvilket kan betyde, at vi i 
Hjerteforeningen kan etablere nogle udendørs 
aktiviteter med de restriktioner, som vil være 
gældende (kan for eksempel dreje sig om, at 
man skal møde omklædte til aktiviteten, at man 
ikke kan benytte bade- og omklædningsrum 
mm.). 
 
Din lokale hjerteforening arbejder med flere 
muligheder som f.eks.: 
 
Samarbejdet i HjerteBROEN har flere forskellige 
men fælles cykelture på bedding på kryds og 
tværs af Hovedstaden, som du meget snart vil 
høre mere om. 

 
Derudover er vi ved at se på de mere 
traditionelle hjertemotionsmuligheder fremover 
både ude og inde og inden så længe, vil du 
også få mere information om de nye 
motionsmuligheder. Naturligvis alt sammen 
under forudsætning af, at der ikke sker 
yderligere nedlukninger/stramninger. 
 
 
 

Vi har altid brug 
for dig. 
Hvis du scanner dette mærke, kommer 
du direkte ind på vores hjemmeside, 
hvor du gennem menupunktet ”Kon-

takt” kan komme i kontakt med bestyrelsen. 
 
Nyhedsbrev 1 2021 er redigeret af Niels Westergaard. 
 
 
 

Men der var også forårsbebudere langs søen 


