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Appendix til referaterne fra bestyrelsesmøderne afholdt den 3. nov. 2020 og den 
17. nov. 2020 i Sejer Strande Grundejerforening 
 
Formandens indledning 
I forbindelse med den ny bestyrelses første bestyrelsesmøde afhold online den 3 november (del 1) 
og fortsat den 17 november (del 2) har der i bestyrelsen været mange drøftelser og diskussioner 
vedr. Generalforsamlingens (GF´s) afstemning og beslutning om indkøb af hjertestarter til 
foreningen. 
 
Det skal her understreges, at der hos en samlet bestyrelse ikke hersker nogen som helst tvivl om 
at bestyrelsen skal varetage en anskaffelse af en hjertestarter inkl. varmeskab, og at den skal 
placeres ved pumpestationen, hvor vi har fælles strøm.  
 
Grundet mangler ved det af GF godkendte tilbud på en hjertestarter inkl. skab blev det aftalt at der 
ikke må igangsættes nogen arbejder eller indkøb før det samlede budget var kendt. Dette er 
desuden præciseret i mailkorrespondance fra formanden til bestyrelsen umiddelbart efter mødet 
den 3. nov.  
I forbindelse med formandens undersøgelser af de manglende dele for et samlet budget dukkede 
der ny viden op. Både vedr. kvalitet på hjertestarter og på hjertestarterskab. Der dukkede også ny 
viden op vedr. foreningens særdeles gode muligheder for at komme i betragtning til en donation fra 
Trygfonden, hvilket med stor sandsynlighed vil betyde en kraftig reduktion af den ekstra udgift for 
medlemmerne som blev varslet ved GF 2020 i form af en kontingentforhøjelse i 2021. 
Dette anså 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer som en væsentlig viden som bør afvejes i forhold til 
vores mandat fra GF 2020 og vores opgave. Udfaldet her er beskrevet i referat fra 17 nov. (del 2). 
 
Referent og bestyrelsesmedlem Ege Heckmann har under møderne ført noter og afstemt enkelte 
punkter løbende med deltagerne, da det kan være en svær opgave at både som nyt 
bestyrelsesmedlem og desuden on-line, at fange de faglige og saglige konklusioner. Referentens 
referat fra de 2 møder har været rundsendt til bestyrelsen for kommentering. På trods af flere 
tilpasninger har det ikke været muligt at opnå enighed om indholdet hos alle. Referenten har 
herefter meddelt bestyrelsen at han ikke har anset det for muligt at tilpasse referatet efter 2 
medlemmers ønsker, da det indholdsmæssigt strider mod de af referenten nedskrevne noter.  
Derfor har formanden tilbudt de 2 medlemmer som har en anden opfattelse af forløbet end det som 
referenten, formanden og et medlem kan genkende, at fremsende sine ønsker til ændringer til 
referatet som et notat, som herefter kan vedlægges som appendix til de 2 referater.  
 
 
 
Følgende i blå kursiv er fremsendt til formanden fra kasser Ulla Lundsmark og bestyrelsesmedlem 
Vibeke Gravlund den 20. december 2020: 
 
Grundet uenighed i bestyrelsen om hændelsesforløbet på dagsordenens punkt 11.1 - Hjertestarter 
på de to afholdte bestyrelsesmøder henholdsvis den 3.11.2020 og den 17.11.2020 har det været 
nødvendigt at vedlægge bestyrelsesmedlem Vibeke Gravlund's og kasserer Ulla Lundsmark's 
opfattelse af hændelsesforløbet som appendix til de to bestyrelsesreferater. 
 
Bestyrelsesmøde den 3.11.2020 - via Teams møde online 
Bestyrelsen drøftede processen for GF beslutningen om indkøb af en hjertestarter i 2020, og det 
blev aftalt, at Preben skulle stå for indkøbet af hjertestarteren med input fra Anna til det 
æstetiske/funktionelle vedr. skabet. Herefter skulle hjertestarteren anskaffes hurtigst muligt i 2020. 
 
 
 



 
Bestyrelsesmøde den 17.11.2020 - via Teams møde online  
Indkøb af hjertestarter drøftes igen i bestyrelsen, idet formanden har sat indkøb af en hjertestarter 
på hold i mellem de to bestyrelsesmøder. Dette sker som følge af formandens kontakt til 
Trygfonden og Hjerteforeningen, som har givet ny viden om model og muligheden for, at 
sommerhus grundejerforeninger kan få tildelt en gratis hjertestarter ved ansøgning til Trygfonden. 
Drøftelsen i bestyrelsen afspejler, at der ikke er enighed i bestyrelsen om formandens indstilling 
om at ansøge Trygfonden d. 1. marts 2021 med en forventet sagsbehandlingstid på 2-3 måneder, 
idet to bestyrelsesmedlemmer (Vibeke og Ulla) og suppleanten er af den opfattelse, at dette 
tilsidesætter GF beslutningen om indkøb af en hjertestarter i indeværende år. Formanden beslutter 
herefter at gennemføre to afstemninger i bestyrelsen: 

1.En afstemning, som tilsidesætter GF beslutningen om anskaffelse af en hjertestarter i 2020. 
Formanden og to bestyrelsesmedlemmer bestemmer herefter, at anskaffelse af en hjertestarter vil 
ske i foråret 2021 - ansøgningsfrist til Trygfonden er 1. marts 2021 med efterfølgende 
sagsbehandlingstid. Der bestemmes ligeledes, at såfremt der ikke tildeles en gratis hjertestarter fra 
Trygfonden, vil der blive indkøbt og opsat en hjertestarter efterfølgende i foråret 2021. 
 
2.En afstemning om type af hjertestarter, idet der er kommet en ny og dyrere model, som 
formanden har fået anbefalet af både Hjerteforeningen og Trygfonden. Resultatet af denne 
afstemning er 4 for og 1 blank. 

 


