
Referat af det årlige ordinære generalforsamling i
Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling

Dato og tidspunkt: 17-04-2018 15:00 til 17:00

Adresse: Stenløse Kulturhus, lille sal på 1.sal, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse

Kontakt Navn: Ole Larsen Email:  yo.larsen@outlook.dk    Telefon:  47 10 73 40

Hjemmeside: http://lunge.dk/lokal/egedal-lokalafdeling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter
6. Eventuelt

Fremmødte i alt 24 medlemmer. Lokalformand Ole Larsen bød velkommen.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent, referent og stemmetæller: Hans-Henrik Andersen blev valgt til dirigent, 
Herman Ransborg blev valgt til referent og vi valgte ikke at udpege stemmetæller før behovet evt.
ville vise sig.

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år: Ved lokalformanden. 
Endnu et år er gået i Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling – og med succes. Vi udgør nu ca 
275 tilmeldte medlemmer. 

Ca. 20 – 25 møder op til fællestræning og opvarmning hver tirsdag og fredag eftermiddag, under 
ledelse af Hanne Mogensen og undertegnede (lokalformand Ole Larsen). Træningen, som Hanne
og jeg (lokalformanden) følger er dels inspireret af genoptræningen, som Egedal Sundhedscenter
følger, og genoptræningen på Herlev Hospital og dels fra et genoptræningsprogram lagt på nettet
af Herlev Hospital. - Marianne Eriksen fra Egedal Sundhedscenter besøger os to tre gange om 
året for at evaluere kvalitet, give tilbagemelding samt svare på spørgsmål både vedrørende 
opvarmningsprogrammet og vores brug af fitnessudstyret i sal 3. - Og vi får ros for kvaliteten.

Lone Steiness har afholdt et meget interessant foredrag for os om Mindfullness.

Vi har en aftale med Egedal Sundhedscenter om en gang i kvartalet at bruge centrets 
professionelle BMI vægt. Programmet for dette styres af Birgit Tüchsen og Carina Obbekær der 
af Sundhedscenteret er trænet og godkendt til at bruge udstyret.

I juni 2017 fik jeg (lokalformanden) en henvendelse fra Grete Hedegaard, fra Stenløse 
Menighedsråd. Hun havde hørt rygter om at vi spekulerede i at få startet et sangkor – og foreslog
at vi gjorde det sammen. Det fremlagte plan sagde vi ja tak til og det har siden været en stor 
succes. For tiden møder vi typisk mere end 40 personer op til ALSANG i Stenløse Sognegård 
hver torsdag kl. 15.00 – 16.30, hvor vi i pausen får en dejlig kop kaffe og kage.
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Ad pkt. 3 Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering: Eventuelle tiltag i 2018

Ole Larsen nævnte, at vi har følgende projekter på listen:

Et ekspertforedrag om KOL og behandling ved tidligere overlæge på Herlev Hospital Lars 
Laursen

Et samarbejde med Hjerteforeningen: Genoplivningskursus og  Hjertestarter.
Se Hjerteforeningen: 30 minutters introkursus i genoplivning

Et foredrag om vejrtrækningsteknik af en fridykker. Se fx merluft.dk

At udbygge træningen med Stavgang – Her vil der blive behov for to forskellige gang-hastigheder
og måske op til fire tovholdere

At udbygge med et aftenhold i træning – Også her vil der blive behov for tovholdere

At deltage i kommunens foreningsmesse på Rådhuset

Hanne Mogensen supplerede med at vi også burde være aktiv med i Ølstykke Høstnatten 7. 
september

Carina Obbekær foreslog at vi satte Åndedrætsspecialisten | v/Mick Sandstrøm på listen. Han 
tilbyder nogle gode kurser, ny teknik, til rimelige priser. 2 x 2 kurser til  kr. 7.000 alt incl.

Lidt forkortet: Vagn Erik Hove gennemgik vores §18 budget for 2018 der i alt udgør kr. 19.260. Ud
over det har vi yderligere fra Lungeforeningen rådighed over kr. 10.000 som lokalafdeling og kr. 
2.000 til hhv. vores træningshold og sanggruppe. Vagn gennemgik lidt om reglerne. Bl.a. at de 
ubrugte §18 midler, når året er omme, falder tilbage til kommunen og at de øvrige ubrugte midler, 
når året er omme, falder tilbage til Lungeforeningen. Vagn nævnte også: Når året er omme skal 
Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling aflevere et regnskab til Egedal Kommune over forbruget 
af §18 midlerne. Finder kommunen at det ikke stemmer overens med den afleverede budget eller
med de regler kommunen har afstukket for kalenderåret, så hænger bestyrelsen på dette.

Herman Ransborg supplerede med: For at vi kan nå alle vore ønsker og mål, for der er ved at 
være meget, så skal vi nok arbejde hen imod at adskille vore aktiviteter i flere ’selvstændige’ 
aktivitetsgrupper med egne tovholdere, som også Lungeforeningen opfordrer os til. Ellers 
risikerer vi at bestyrelsen kører træt.

Ad pkt. 4 Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer: Ingen

Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter:

Bestyrelsen og suppleanter i Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling består af følgende:

 Lokalformand Ole Larsen
 Kasserer, Vagn Erik Hove
 Bestyrelsesmedlem, Henning Borum
 Bestyrelsesmedlem, Hans-Henrik Andersen
 Bestyrelsesmedlem, Herman Ransborg (referent)
 Bestyrelsesmedlem, Carina Obbekær
 Suppleant, Else Marie Rasmussen
 Suppleant, Birgit Tüchsen

Følgende tre bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

 Vagn Erik Hove
 Hans-Henrik Andersen
 Herman Ransborg

Disse tre og begge suppleanter blev genvalgt ved applaus
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Ad pkt. 6 Eventuelt:
Herman Ransborg fortalte om muligheder i at lave videomøder over internettet. Om det bliver til 
noget afhænger af om vi kan samle et lille hold med interesse for den slags møder. Det kunne 
starte på Hermans hjemmeside herans.dk – og bliver der tilstrækkelig opbakning så flytter vi det 
over på lunge.dk som en selvstændig aktivitet under Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling.
- Kig rundt på herans.dk for mere information.

Generalforsamlingsmødet sluttede kl. 16:00, hvor vi fortsatte en time med et godt foredrag.
Her informerede Anja Berrill om medicin og inhalationspræparater vedr. KOL.

Godkendt ved underskrift af

Referent / Herman Ransborg 17/4-18 Hans-Henrik Andersen – Dirigent 19/4-18

Indkaldelse til generalforsamlingen blev lagt på lunge.dk og blev ligeledes den 12. marts 2018, udsendt via 
e-mail til Lungeforeningens medlemmer i Egedal Kommune. - At kan modtage information via mail fra 
Lungeforeningen fordrer dog at man, i sin registrering hos Lungeforeningen, har accepteret, at modtage 
nyheder via e-mail og det fordrer naturligvis også at Lungeforeningen har fået oplyst din mail-adresse.

Savner du information fra Lungeforeningen via mail, så ring til dem, de hjælper gerne med at få det rettet.
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