
Referat fra generalforsamlingen i ICD-Klubben den 21. marts 2015 på 

kursuscenter Severin i Middelfart. 

 

Formanden bød hjertelig velkommen til de 84 fremmødte. 

Referatet følger den udsendte dagsorden. 

Pkt.1: Sanne Krogh blev valgt som dirigent. Ulla Hansen blev valgt som referent. 

Pkt.2: Formanden Svenn Erik Kristensen fremlagde bestyrelsens fyldige beretning 

om året, der er gået. 

Medlemstallet er stigende. Formanden fremhævede, at ICD-Klubben har direkte 

kontakt med Hjerteforeningen i København, og at der afholdes mindst et årligt møde. 

Formanden opfordrede alle til at meddele Hjerteforeningen i København, hvis man 

skifter e-mail adresse. Det er vigtigt for udsendelsen af Rytmeboksen, at e-mail 

adressen er korrekt. 

Formanden sluttede sin beretning med at takke Sanne Krogh for det store arbejde hun 

har udført som klubbens nye webmaster og takkede videre bestyrelsen for et positivt 

samarbejde. 

Der var stor opbakning til den postomdelte julehilsen og forsamlingen ønskede denne 

hilsen gentaget også i år. Der var debat om omkostningerne ved at trykke og udsende 

en sådan julehilsen pr. post. Det er dog ikke ICD-Klubbens formål at oparbejde et 

overskud, så derfor vil alle medlemmer også få en julehilsen bragt pr. post også i år 

2015. 

Der var forslag fra salen om, at vi alle bør slå et slag for ICD-Klubben. Mange kender 

ikke vor eksistens, ved ikke at medlemsskabet er gratis, blot man er medlem af 

Hjerteforeningen. Så opfordringen lød, at vi alle skulle ud og reklamere for vores 

klub og derved få flere medlemmer. 

Der var spørgsmål, om der kommer flere penge til aktiviteter i ICD-Klubben, når der 

nu er flere medlemmer. Formanden kunne oplyse, at der kun ydes tilskud til seminar 

og generalforsamling fra Hjerteforeningen. Altså kun til faglige tiltag. Herefter kom 

der et forslag om, at få skuespiller Lisbeth Dahl til at komme og holde foredrag om 

hendes hjertesygdom. 



Beretningen blev herefter godkendt med klapsalver. 

Pkt.3: Kasserer Palle Møller Nielsen fremlagde regnskabet, som viser en 

bankbeholdning pr. 31.12 2014 på 54.565,04 kroner. Regnskabet blev tiltrådt med 

klapsalver. 

Pkt.4: Ingen forslag var indkommet. 

Pkt.5: Valg til bestyrelsen: Ulla Hansen blev genvalgt, Morten Drejer blev genvalgt, 

Jan Gottschalk blev genvalgt, Palle Møller Nielsen ønskede ikke genvalg og 

Flemming Krogh blev valgt som klubbens nye kasser. 

Valg af tre suppleanter: Judy Johansen blev genvalgt, Bente Damgaard blev genvalgt 

og Sanne Krogh blev valgt som suppleant. 

Pkt.6: Eventuelt. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for et godt gennemført møde. 

 

Referent: Ulla Hansen. 

 

 

 


