
Referat af det årlige ordinære generalforsamling i
Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling

Dato og tidspunkt: Onsdag den 24. april 2019 16:00 til 17:30

Adresse: Egedal Sundhedscenter Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

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

I alt 16 medlemmer var fremmødt. Lokalformand Ole Larsen bød velkommen og ønskede alle et godt møde. 
Ole gennemgik mødets praktiske rammer. Informerede at vi nok afslutter mødet senest kl. 18.00. Dernæst 
præsenterede Ole vores senest gældende bestyrelse. Og nævnte at nu var vi kommet til punkt 1 på 
dagsordenen: Valg af dirigent hvor Ole pegede på Leif Fynbo, som blev valgt med applaus.

Leif takkede for valget. Foreslog at Herman Ransborg blev valgt til referent og vi valgte ikke at udpege 
stemmetæller før behovet evt. ville vise sig. Leif konstaterede at indkaldelsen var lovligt varslet og at 
forsamlingen var beslutningsdygtigt. Gav derefter ordet til formanden.

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år:

Endnu et år er gået i Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling - og med succes.
I Egedal Lokalafdeling er vi nu et sted mellem 250 og 300 medlemmer. De fleste ser vi ikke, men:

Af disse møder typisk 20 – 25 op, i Egedal Sundhedscenter, til opvarmningsøvelser, hver tirsdag 
og fredag, under ledelse af Hanne Mogensen og undertegnede (formanden). Træningen som 
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Hanne og jeg (Ole) tilbyder er bl.a. inspireret af genoptræningsprogrammet fra Egedal 
Sundhedscenter, Herlev Hospital samt et genoptræningsprogram, som Hvidovre Hospital har lagt
på nettet. - Efter opvarmningsøvelsen går vi samlet ind i næste lokale og træner med redskaber.

Hver fredag, i de lige ugenumre, afslutter vi typisk med fælles hyggetime, hvor snakken går - til 
lidt kaffe og kage.

En gang i hver kvartal tilbyder vi også vejning og kropsanalyse i Egedal Sundhedscenter.

Vores Alsang i Stenløse Sognegård fortsætter med stor succes. Det afholder vi, hver torsdag, i et
samarbejde med Stenløse Menighed. Samlet er antal fremmødte her typisk 35 – 50 personer. 
Her sikrer Stenløse Menighed for faciliteterne. Bl.a. indendørs en flygel og en dygtig pianist samt 
kaffe og kage til pausen.

Efter generalforsamlingsmødet 2018 fortsatte vi ca en time med et godt foredrag, hvor Anja Berrill
informerede om medicin og inhalations-præparater vedr. KOL.

Vi deltog i et maratonsang 2018 i Vartovs Grønnegård. Hvor deltagerne synger 
Højskolesangbogen igennem fra ende til anden. Stenløse Menighed tilbød os en tur forbi for at 
mærke stemningen. Man startede med sang fra kl. 7.00 og fortsatte til ud på aftenen. Vi deltog 
dog kun i ca en time midt på dagen. - Det var en rigtig hyggetur med bus. - En lørdag i juni havde
vi Alsang ved Skenkelsø Mølle Ølstykke. Også en skøn oplevelse.

Lars Lauersen, en populær tidligere speciallæge i lungesygdomme på Herlev Hospital, har fortalt 
os om hans tidligere hverdag, og gjort os lidt klogere på KOL og andre lungesygdomme. Det var 
et super godt foredrag.

Ved formanden for Hjerteforeningen Egedal, Keld Svendsen, har vi afholdt et par 
Hjertestarterkurser. Her får vi sandsynligvis tilbudt opfriskningskursus i 2019.

En berømt gymnastikinstruktør Kirsten Christensen har undervist os 4 gange i 
opvarmningsprogram. Det var alle glade for. Vi håber at vi kan få flere besøg af Kirsten 
Christensen, til mere inspiration ud i almindelig gymnastik og i stolegymnastik.

Ad pkt. 3 Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering:

Regnskab og budget: Dette punkt i dagsordenen kommer nærmest det at fremlægge 
foreningens årlige regnskab og budget, derfor bad vores kasserer Vagn Erik Hove om ordet her. 
Vagn gennemgik foreningens budget og regnskab for 2018, samt vores budget for § 18 midler for
2019. Egedal Kommune havde givet os et notat på regnskabet for 2018. Om dette gav Vagn os 
også en flot gennemgang. Har du behov for en nærmere gennemgang kontakt Vagn. - Vi lægger 
ikke regnskab og budget på internettet.

Brainstorming: Vores lokalafdeling har allerede en flot buket af aktiviteter, men hvad bør vi tage 
med for at gøre buketten endnu bedre. Bestyrelsen ville gerne modtage forslag fra forsamlingen. 
Dette løste vi ved at opdele os i 4 arbejdsgrupper, hvor vi fik 10 minutter til at brainstorme og at 
notere ned på et lille hjælpeskema. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen kontakte hver af 
disse 4 arbejdsgrupper for sammen at viderebehandle forslagene. - Resultatet af brainstormingen
er vedlagt som bilag.

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 herefter af følgende:

 Lokalformand Ole Larsen
 Kasserer, Vagn Erik Hove
 Bestyrelsesmedlem, Leif Fynbo
 Bestyrelsesmedlem, Carina Obbekær
 Bestyrelsesmedlem, Herman Ransborg (referent)
 Suppleant, Else Marie Rasmussen
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 Suppleant, Birgit Tüchsen

Disse blev alle valgt eller genvalgt ved applaus

Ad pkt. 6 Eventuelt:
Ingen

Ca kl. 17.30 takkede dirigenten for god ro og orden og vi takker Leif for dirigentrollen.

Vi takker også Hans-Henrik Andersen og Henning Borum for deres tidligere arbejde i bestyrelsen.

Godkendt ved underskrift af

Vedlagt er de 4 bilag fra brainstormingen

Find yderligere information:

Faste arrangementer i Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling:

 Fysisk træning  , hver tirsdag og fredag

 Alsang   hver torsdag

 Vejning og kropsanalyse   en gang i kvartalet

 Hyggetime   hver fredag i lige ugenumre

Indkaldelse til generalforsamlingen blev lagt på lunge.dk og blev ligeledes den 14. marts 2019, 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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