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Redaktør: 
Henning Nielsen 
Åmosevænget 109 
6710 Esbjerg V 
Tlf.: 30 20 14 25 
E-mail: rytmeboxen.icd@gmail.com 
 

Bladudvalg: 
Jan Gottschalk 
E-mail: jan.gottschalk@mail.dk 
 
Judy Johansen 
E-mail: judittes@gmail.com  
 
 

Udkommer:  
April  uge 16 
Juni  uge 24 
Oktober uge 41 
Januar uge 03-2015 
 

Medlemskab: 
For at blive medlem af ICD-klubben 
skal du ringe til: 
Hjerteforeningen på tlf. 33 93 17 88 
 

Indleveringsfrist: 
Stof til bladet skal være redaktøren i 
hænde senest den 15. i ulige måneder. 
 

Klubbens hjemmeside: 
www.hjerteforeningen.dk/ 
icdklubben 
 

Webmaster: 
Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13, Rude Strand 
8300 Odder 
Tlf. 30 26 92 86 
E-Mail: soerenmailto@gmail.com  
 

Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
Tlf. 59 43 67 78 – Mobil 40 78 69 78 
E-Mail: jan.gottschalk@mail.dk 

Redaktionelt Formanden har ordet 

Her fra mit arbejdsværelse kom 
jeg til at se ud af vindue.  
 
De første træer har et let grønt 
skær og ænderne har travlt nede 
i mosen. Jo, foråret er virkelig på 
vej. Nu har det ikke været den 
værste vinter, nærmest tværti-
mod.  
 
Foråret giver os nu en mulighed 
for andre og nye udfordringer. Vi 
skal udenfor, ryste stuehyggen af 
os og tage fat på haven eller 
hvad der nu venter. Der bliver 
forhåbentlig også tid til turer i 
skov og ved strand. Naturen ven-
ter på os. 
 
ICD-klubben har lige holdt sit vin-
termøde og generalforsamling. 
Referat m.m. kan du se senere i 
bladet.  
 
Desværre stod mange pladser 
tomme og vi savnede dig. I be-
styrelsen undrede vi os en lille 
smule over det kraftige fald i an-
tal af deltagere.  
 
Vi vil meget gerne have en be-
sked fra dig, hvis der er noget i 
form og indhold eller valg af sted, 
der har gjort, at du har vagt ikke 
at deltage i år. Send en besked 
til et medlem af bestyrelsen. 
 

mailto:rytmeboxen.icd@gmail.com
mailto:jan.gottschalk@mail.dk
mailto:judittes@gmail.com
http://www.hjerteforeningen.dk/
http://www.hjerteforeningen.dk/
mailto:soerenmailto@gmail.com
mailto:jan.gottschalk@mail.dk
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Sidst, men ikke mindst læser du 
nu Rytmeboxen på et nyt medie. 
I bestyrelsen er vi meget spændt 
på, hvordan denne ændring bli-
ver modtaget.  
 
Vi vil meget gerne høre din me-
ning. 
 
Svenn Erik Kristensen 
formand 

Formandens beretning  - 
generalforsamlingen 2014 
 
Som det er bestemt i vore ved-
tægter, skal der på den årlige 
generalforsamling aflægges en 
kort beretning om klubbens virke 
i det forgangne år.  
 
Bestyrelsen. 
Der har været afholdt 5 bestyrel-
sesmøder siden sidste general-
forsamling. Bestyrelsen har be-
sluttet ind til videre at fastholde 
denne mødehyppighed. Det er 
ikke så meget kravet til den dag-
lige drift, der forudsætter denne 
række møder, men mere, at vi 
som bestyrelse stadig er i gang 
med at finde mulighed for at ud-
vikle og forstærke vore aktivite-
ter til gavn for jer alle. Jeres 
medvirken og ikke mindst jeres 
reaktioner er vigtig for bestyrel-
sen. Når vi efterlyser ønsker og 
forslag til medlemsaktiviteter, 
mener vi det seriøst. Kom med 
jeres forslag.  
 
Mellem møderne holdes kontak-
ten i bestyrelsen ved mails, tele-
fonsamtaler og udsendelse af et 
nyhedsbrev fra formanden. 
 
Medlemstal 
Ved sidste generalforsamling 
havde vi 1.399 medlemmer. Det 
er i det forløbne år blevet øget til 
1.593. Dette medlemstal medfø-
rer, at klubben nu har to repræ-
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sentanter i Hjerteforeningens 
repræsentantskab. Som mange 
af jer sikkert harer erfaring med 
fra andre foreninger, der er or-
ganiseret som ICD-klubben, er 
der svært at interessere de unge 
for klubaktiviteter. Det er tydeligt 
at det elektroniske medie, har en 
større tiltrækningskraft. Her op-
lever vi facebook-gruppen: 
”Unge og voksne med pacema-
ker / ICD” virker tiltrækkende på 
de yngre bærere af en ICD-er. 
Bestyrelsen er enig om, at det er 
en udvikling, vi ikke kan have 
noget imod. Det er for os vigtige-
re, at der er et talerør, et sted 
hvor ICD bærere kan komme til 
orde, end en debat om formen. 

Det har for øvrigt været spæn-
dende at opleve, at initiativtage-
ren til Facebook-siden den sidste 
tid, har bedt om at får andet end 
sygdomsberetninger på siden. 
Kom også med arbejds-, rejseop-
levelser og andet, der fortælle 
om, at man godt kan have en god 
hverdag trods ICD-en. Det er jo 
det signal, vi i klubben altid har 
sendt. 
 
Der bliver stadig flere danskere, 
der har en ICD er, så der er sta-
dig mulighed for flere medlem-
mer. I er et af klubbens største 
aktiver, idet mange af jer selv har 
en stor viden om den situation at 
skulle leve med et teknisk hjæl-
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pemiddel, som en ICD er jo er. 
Giv den vide videre til de perso-
ner, der kommer i samme situati-
on og fortæl dem om klubben. 
Opfordre dem til at blive medlem 
og forklar dem, at det blot er en 
telefonopringning til Hjertefor-
eningen. 
 
Møde med Hjerteforeningen 
I forbindelse med etablering af 
Frivillignettet i Hjerteforeningen, 
har vi fået bekræftet at vi stadig 
har en direkte adgang til Hjerte-
foreningen. Det sker på mindst 
et årligt møde mellem bestyrelse 
og repræsentanter for Hjertefor-
eningen. Vi er selvfølgelig inte-

resseret i at denne kontakt bliver 
på et så højt og relevant niveau 
som overhovedet muligt. På det-
te møde vil vi selvfølgelig præ-
sentere vore meninger og syns-
punkter, men også være op-
mærksom på, om Hjerteforenin-
gen har særlige ønsker til os.  
 
Økonomi 
ICD-klubben modtager hvert år 
et tilskud fra Hjerteforeningen til 
drift. Dette beløb – for i år 
200.000 kr. – skal dække de ud-
gifter, der er forbundne med at 
holde klubben i gang herunder 
kontakt til medlemmerne. Da be-
løbet ikke er steget siden klub-
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bens start i 1996, har det været 
nødvendigt til stadighed at fore-
tage en tilpasning af vore aktivi-
teter. I 1996 havde klubben 60 
medlemmer og modtog 190.000 
kr. fra Hjerteforeningen. I dag 
har vi som sagt 1.600 medlem-
mer og modtager 200.000 kr. 
Vi er derfor i bestyrelsen nødt til 
en løbende prioritering. Det nu-
værende aktivitetsniveau er, 
hvad der er økonomi til. Evt. nye 
tiltag vil i al væsentlighed kom-
me til at hvile i sig selv – altså 
dækket af deltagerne. 
 
Rytmeboxen 
Der er siden sidste generalfor-
samling blevet udsendt 5 numre. 
Det er hensigten, at bladet skal 
være et vigtigt bindeled dels 
mellem bestyrelsen og medlem-
merne, men også medlemmerne 
imellem. Derfor er redaktionen – 
Henning Nielsen som redaktør 
og Svenn Erik Kristensen som 
formand for bladudvalget – me-
get bevidste om, hvad der brin-
ges i bladet. Som det forhåbent-
lig er alle bekendt, er vi meget 
åbne for stof fra medlemmerne. 
Holdningen er stadig den, at vi 
tilstræber at lægge en linje, der 
viser, at det er muligt at leve et 
ganske normalt liv trods en ICD-
er. Selvfølgelig skal der også 
være plads til at redegøre for ny-
skabelser m.m. indenfor ICD 
området. Jeg vil gerne her takke 
Henning Nielsen for det store 
arbejde han udfører hver anden 

måned med at samle det mod-
tagne stof til en helhed – vort 
blad Rytmeboxen. 
 
Her i april måned passerer ICD-
klubben et vendepunkt. I februar 
2014 udkom Rytmeboxen nr. 
100. Det bliver det sidste num-
mer, der udsendes på papir til 
alle medlemmer. Fremover vil 
bladet være at finde på vor hjem-
meside og det vil så være op til 
den enkelte, hvordan man vil læ-
se det. Man kan beslutte at, læse 
det på skærmen, printe det ud og 
endog gemme det for fremtiden. 
Både bladudvalget og bestyrel-
sen vil med spænding følge ud-
viklingen. Vi vil være meget op-
mærksomme på tilmelding til vo-
re aktiviteter m.m. 
 
Som allerede omtalt i det sidste 
nummer af bladet er der nu etab-
leret et nyt bladudvalg. Det be-
står af Judy Johansen og Jan 
Gottschalk fra bestyrelsen og 
Henning Nielsen. 
 
En tak 
Jeg vil gerne slutte denne beret-
ning med at bringe en tak til alle i 
bestyrelsen for deres indsats i 
det år, der er gået. Jeg vil her 
særlig fremhæve den positive og 
aktive holdning til bestyrelsesar-
bejde, som alle har lagt for da-
gen. 
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Generalforsamlingen blev ind-
ledt med et minuts stilhed for at 
ære den afdøde tidligere for-
mand Jørgen Drensgaard. 
 
Referatet følger den udsendte 
dagsorden. 
 
Pkt. 1: Steffen Jørgensen blev 
valgt som dirigent. 
 
Pkt. 2: Formand Svenn Erik Kri-
stensen fremlagde bestyrelsens 
beretning og fortalte bl.a., at der 
har været afholdt fire bestyrel-
sesmøder siden sidste general-
forsamling. 
 
 Formanden kunne oplyse om, 
at der nu er 1.593 medlemmer i 
ICD Klubben og det medfører, at 
vi nu har to repræsentanter med 
i Hjerteforeningens repræsen-
tantskab. 
 
ICD Klubben har direkte kontakt 
til Hjerteforeningen, det vil sige, 
at bestyrelsen en gang årligt 
mødes med repræsentanter fra 
Hjerteforeningen i København. 
Disse møder er af stor betydning 
for vort arbejde videre frem. 
 
Svenn Erik Kristensen fremhæ-
vede at Rytmeboksen skal være 
et vigtigt bindeled mellem besty-

relsen & medlemmerne, men og-
så medlemmerne imellem. Næ-
ste nummer af medlemsbladet 
udkommer elektronisk. 
 
Formanden sluttede sin beret-
ning med at takke bestyrelsen for 
et godt samarbejde. 
 
På spørgsmålet om, hvorledes 
man ville løse problemet med de 
manglende medlemsblade på 
hospitaler, lægekonsultationer 
med videre, som ikke længere vil 
ligge fremme, var svaret, at der 
ville blive lagt foldere ud disse 
steder, hvor der vil gøres op-
mærksom på ICD Klubben, med-
lemskab samt webadressen på 
Rytmeboksen med videre. 
 
Formanden opfordrede til, at de 
medlemmer, som endnu ikke 
havde oplyst deres e- mail 
adresse til sekretær:  
 
Annelise Hattesen  
apehattesen@hotmail.com  
 
og herefter vil den enkelte få en 
mail med besked om, hvornår 
det nyeste nummer er klar til 
læsning eller udprintning. 
 
Beretning blev godkendt. 
 

Referat af ICD – Klubbens generalforsamling den 22. marts 
2014 på Dalum Landbrugsskole i Odense. 

mailto:apehattesen@hotmail.com
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Pkt.3: Regnskabet blev fremlagt 
af kasserer Palle Møller Nielsen 
og regnskabet blev godkendt. 
 
Pkt.4: Der var ikke indkommet 
nogen forslag. 
 
Pkt.5: Valg til bestyrelsen. På 
valg var: Svenn Erik Kristensen, 
Annelise Hattesen og Søren 
Rasmussen. Alle blev genvalgt. 
Suppleanter på valg var: Judy 
Johansen, Bente Damsgaard og 
Flemming Krogh. Alle blev gen-
valgt. 
 
Dirigenten Steffen Jørgensen 
kunne herefter afslutte general-
forsamlingen med at takke for 
god ro og orden. 
 
Referent: Ulla Hansen. 
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Kim Høgh bliver ny direktør i Hjerteforeningen 
  

Kim Høgh, koncerndirektør i Re-
gion Hovedstaden sætter sig i 
direktørstolen i Hjerteforeningen 
  
Den 58-årige Kim Høgh tiltræder 
som direktør i Hjerteforeningen 
den 1. april  2014.  Kim Høgh er 
uddannet cand.mag. fra KU, Ma-
ster of Public Administration fra 
CBS og har gennemført Executi-
ve Management Programme på INSEAD og Stanford og har chef- og 
direktørerfaring fra den kommunale verden samt relevant indblik i 
forskningsverdenen fra direktørjob i forskerparken Scion, DTU og 
senest som koncerndirektør i Region Hovedstaden. 
  
Kim Høgh er kendt som en stærk og visionær leder, og har udover 
ledelse i større komplekse organisationer arbejdet med forskning. 
Han har et meget grundigt indblik i det offentlige sundhedsvæsen og 
et veludviklet netværk til Hjerteforeningens interessenter. Og den 
tyngde, han kommer med, er nødvendig, når vi skal tale hjertepatien-
ternes sag og gøre Hjerteforeningen til en større og stærkere spiller 
på sundhedsområdet , siger Henrik Steen Hansen, formand for Hjer-
teforeningen. 
  
”Nu var muligheden der, og så er det med at slå til: Igennem er år-
række har et arbejde på den post i Hjerteforeningen været en lede-
stjerne for mig. Her arbejder man for sagen, her er der et stort, frivil-
ligt engagement, fokus på forebyggelse og forskning, en betydnings-
fuld organisation i samfundsbilledet, som jeg vil glæde mig til at blive 
en del af”, siger Kim Høgh 
  
  
Hilsen fra 
Frivilligafdelingen 
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Vi mødes i KORSØR …. 
 
ICD-klubbens traditionsrige seminar holdes i år på COMWELL PARK 
HOTEL I KORSØR. 
 
En gruppe i bestyrelsen har arbejdet med planlægningen og er nu 
kommet så langt, at det er muligt at røbe indholdet. 
 
Vi mødes  
 

LØRDAG, d. 23. august 2014  
 
til en spændende og udbytterig weekend og starter som sædvanlig 
med frokost. 
Som alle sikkert har læsten i avisen og set i TV, er der en rivende ud-
vikling i gang med hensyn til Pacemakere og ICD-ere. Det ser ud til at 
trenden er, at de skal blive mindre og mindre og mere og mere an-
vendelige. Det er derfor aftalt, at vi tager dette emne op, og en af de 
store leverandører sender deres tekniske chef for at fortælle os om 
udviklingen. Hvad venter os fremover? 
 
Efter at have siddet ned lidt over en time samt drukket kaffe og ikke 
mindst da haft mulighed for at tale med hinanden, skal vi præsenteres 
for LINEDANCE. En lokal gruppe kommer og optræder og mon ikke, 
vi alle på et tidspunkt skal på gulvet. 
 
Om aften er der FESTMIDDAG. 
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SØNDAG, d. 24. august 2014  
 
er der planlagt en guidet busudflugt. I to grupper besøger vi henholds-
vis ISBÅDSMUSEET og BY- og OVERFARTSMUSEET.  Alle får 
mulighed at besøge begge steder. 
 
Vi glæder os til at se dig til dette, den største årlige begivenhed i ICD-
klubben. Vi vil meget nødig undvære dig den weekend. 
Endelig program samt pris og oplysninger om tilmelding vil du finde i 
næste nummer, der vil være på hjemmesiden i uge 24 (ugen lige efter 
pinse) 
 
HUSK – noter datoerne  
 

23. og 24. august 2014  
 
i din kalender NU. 
 
På gensyn 
 
Svenn Erik Kristensen 
Formand. 
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R 

Dato Arrangement Kontaktperson 

23. – 24. august 
2014 

Seminar – Korsør Bente Damgaard Thomsen 
Flemming Krogh 
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Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
 

E-mail: 
apehattesen@hotmail.com 
Tlf.: 35 14 26 46 

Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13,  
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail:  
soerenmailto@gmail.com  
Tlf.: 30 26 92 86 

Kasserer 
Palle Møller Nielsen 
Fuglebakken 180 
5210 Odense NV 
 

E-mail: 
pam@nielsen.mail.dk 
Tlf.: 66 16 12 03 

Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
 

E-mail: 
sek@sveka.dk 
Tlf.: 56 71 10 58 

Hauser Plads 10 · 1127 København K 

Tlf.: 3393 1788 · Fax 3393 1245 

post@hjerteforeningen.dk 

www.hjerteforeningen.dk 

Bestyrelsen 2014 

Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
 

E-mail: 
ullaranders@lic-mail.dk 
Tlf.: 86 41 05 35 

Morten Drejer,  
Fasanvej 6C,  
8500 Grenaa 
 
E-mail: 
Morten.Drejer@adr.dk 
Tlf.: 8681 0185 

Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
 
E-mail: 
jan.gottschalk@mail.dk 
Tlf.: 59 43 67 78  
Mobil: 40 78 69 78 

Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail:  
judittes@gmail.com  
Tlf.: 40 88 62 70 

Suppleanter 

Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147 
2300 Kbh. S 
E-mail:  
flemming@nemmas.dk 
Tlf.: 31 60 28 15 

Bente Damgaard Thomsen 
Møllehaven 3 
4180 Sorø 
E-mail:  
Beth01@live.dk  
Tlf.: 57 83 48 17 

mailto:apehattesen@hotmail.com
mailto:soerenmailto@gmail.com
mailto:pam@nielsen.mail.dk
mailto:sek@sveka.dk
mailto:ullaranders@lic-mail.dk
mailto:Morten.Drejer@adr.dk
mailto:jan.gottschalk@mail.dk
mailto:judittes@gmail.com
mailto:flemming@nemmas.dk
mailto:Beth01@live.dk
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