
  

Nyhedsbrev januar 
Indkaldelse til generalforsamling 

Note om Landsuddelingen 3 maj 2020 

Hjerteforeningen har fået en repræsentant i  Silkeborg Retshjælps bestyrelse 

Generalforsamling 2020 

Hermed indkaldes til generalforsamling for foreningens medlemmer 

Torsdag den 20. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, 8600 

Silkeborg 

 

Før generalforsamlingen taler vikarierende Folketingsmedlem og Byrådsmedlem Gitte Villumsen om 
sundhed set i et større perspektiv mellem kommune, region og landspolitik. 

Hvilke indsatser vil kommunens politikere prioritere i den nuværende byrådsperiode? 

 

Herefter følger generalforsamlingen (kun stemmeret for medlemmer). 

DAGSORDEN i henhold til vedtægt: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse (på valg er Jens Graversen, Hanne Mikkelsen, Poul Søgaard, Chresten Dyhre) 

6. Eventuelt 

https://landsuddeling.dk/
http://sirh.dk/


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formand Solveig Madsen, Birkelundvej 1, 
8654 Bryrup, mail: solveigsmadsen@outlook.dk - senest den 7. februar 2020. 

Der serveres frugt, kaffe / the og brød. 

Af hensyn til traktementet tilmelding senest den 16. februar 2020 

Til Chresten Dyhre Klik her , svar på mailen eller ring tlf. 60 65 06 51 

 

Emne: Indkaldelse til generalforsamling d. 20 februar 2020 

Kære medlem 

I dette nyhedsbrev fra Hjerteforeningen i Silkeborg indkaldes til generalforsamling den 20. februar 

Se vedlagte indkaldelse. 

Andre nyheder 

Igen i år holder Hjerteforeningen landsindsamling den 3. maj 2020. Ligesom sidste år går alle pengene til 
opsætning af hjertestartere. Kan du finde 15 indsamlere kan du få opsat en hjertestarter i dit nærområde. 
Vi har allerede hørt om en indsamling, hvor et hold konfirmander gerne vil gøre en god indsats for deres 
lokalområde.  

Sidste år fik vi indsamlet til 5 hjertestartere. 

 I Sejs-Svejbæk fik hjertestarterforeningen 1.  

Tennis klubben 

Rideklubben Sps 

Og Mausing. 

Det kan I også få, hvis I finder indsamlere nok, de behøver ikke at bo samme sted. 

Husk at alle kan få et lynkursus i hjerte-lungeredning med en hjertestarter. I skal bare være 5 
interesserede, så stiller vores instruktører op. Læs mere 

 

 

Silkeborg Retshjælp har ønsket at få en bredere forankring i lokalsamfundet. 

De har derfor ændret deres vedtægter, så bestyrelsen udover jurister også skal bestå af personer fra 
foreninger fra Silkeborg kommune. I denne periode er der Ole Andersen fra Lejernes Landsorganisation og 
Chresten Dyhre fra Hjerteforeningen. Klik her for at læse mere  Man kan træffe retshjælpen på biblioteket 
og man kan få telefonisk rådgivning. En snak på biblioteket vil hurtigt kunne afklare om der er behov for 
mere hjælp og eventuelt gå videre til en advokat. I disse tider med dine, mine og vores børn kan det være 
meget relevant med et testamente. 

 

Mange hjertehilsner 

Hjerteforeningen i Silkeborg 

 

 

mailto:chrestend@gmail.com
https://landsuddeling.dk/
https://hjerteforeningen.dk/givliv/30-minutters-giv-liv-kursus/
http://sirh.dk/hvilken-hjaelp-kan-du-faa/


Følg med på vores hjemmeside  Facebook 

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve skriv til Hjerteforeningen 

 

Mange gange undskyld. Generalforsamlingen skal være torsdag den 20. februar i Medborgerhuset  klokken 19.00 

Endnu en gang  undskyld 

Hjerteforeningen i Silkeborg v 

Chresten Dyhre 

  

 

https://silkeborg.hjerteforeningen.dk/
https://www.facebook.com/hjerteforeningensilkeborg/
mailto:post@hjerteforeningen.dk

