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BILAG 3

BESTYRELSENS INDSTILLINGER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022 
vedrørende dagsordenens punkt 1, 3, 4, 5 og 6 

AD DAGSORDENSPUNKT 1: Valg af dirigent
Som dirigent indstiller bestyrelsen advokat John Korsø Jensen.

AD DAGSORDENSPUNKT 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Bestyrelsen indstiller, at det reviderede regnskab godkendes.  

AD DAGSORDENSPUNKT 4: Valg til bestyrelse i henhold til § 6
Bestyrelsesmedlemmer på valg, som ønsker genvalg:

• Christian Hassager – Mandat: Sundhedsfaglig (2)

• Charlotte Rønhof – Mandat: Samfundslivet bredt (2)

• Niklas Korsgaard Christensen – Mandat: Samfundslivet bredt (4)

Bestyrelsen indstiller, at de 3 bestyrelsesmedlemmer genvælges.

Bestyrelsesmedlemmer på valg, som ikke genopstiller: 

• Torben Lindholm – Mandat: Aktiv i lokalforening/ klub (2)

• Merethe Gaardbo – Mandat: Aktiv i lokalforening/ klub (3)

Bestyrelsen indstiller følgende kandidater til de ledige poster:

• Tove Hanghøj – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub (2)

• Anders Gjesing – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub (3)

AD DAGSORDENSPUNKT 5: Valg af statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstiller, at EY genvælges.

AD DAGSORDENSPUNKT 6A: Forslag om ændring af bestyrelsens størrelse og sammensætning
Forslaget er fremsat af Hjerteforeningen Frederiksberg og 20 øvrige lokalforeninger i Region Hovedstaden  
som medforslagsstillere

Bestyrelsens indstilling til forslaget til om ændring af bestyrelsens størrelse og sammensætning.

På repræsentantskabsmødet i maj 2021 orienterede bestyrelsen om, at den vil igangsætte en revision af 
Hjerteforeningens vedtægter for at sikre, at de er helt opdaterede og tilpasset de ydre og indre forandringer, 
som Hjerteforeningen løbende gennemgår.

Det var vigtigt for bestyrelsen at sikre, at revisionen blev bredt forankret i Hjerteforeningen. Derfor blev der 
nedsat et vedtægtsudvalg med repræsentation fra bestyrelsen, lokalforeningerne og klubberne. Vedtægts- 
udvalget opfordrede alle til at indsende forslag til ændringer af vedtægterne og modtog 17 forslag. Alle for- 
slag blev herefter grundigt drøftet i udvalget, hvorefter udvalget besluttede at indarbejde 13 af forslagene i  
et udkast til reviderede vedtægter.

Bestyrelsens indstillinger
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På regionsmøderne i efteråret 2021 præsenterede vedtægtsudvalget sit forslag for lokalforeninger og klubber 
og i den forbindelse begrundede udvalget også, hvorfor der er forslag, som udvalget har valgt ikke at gå videre 
med, herunder forslaget om regionsrepræsentation og udvidelse af bestyrelsen.

Det er uklart, om forslagsstillerne kun ønsker en udvidelse af bestyrelsen fra 13 til 15 bestyrelsesmedlemmer 
eller om forslagsstillerne derudover også ønsker regionsrepræsentation. Og da forslaget ikke er formuleret 
som et konkret ændringsforslag til vedtægterne med den konkrete tekst, som ønskes indsat i vedtægterne, er 
det uklart, hvordan forslaget, herunder forslaget om regionsrepræsentation, ønskes implementeret i vedtægt- 
erne, og hvilke konsekvenser forslaget får i forhold til vedtægterne i øvrigt.

Det er i øvrigt administrationens vurdering, at forslaget er for upræcist formuleret til, at der kan stemmes om 
det på repræsentantskabsmødet.

Det er en større opgave at revidere vedtægter og sikre, at forslag og konsekvenserne heraf for andre paragraf-
fer i vedtægterne tænkes grundigt igennem. Derfor har der også været tilrettelagt en længere proces med bred 
involvering.

Hjerteforeningens bestyrelse er taknemlige for det store arbejde vedtægtsudvalget har udført og bakker fuldt 
og helt op om vedtægtsudvalgets forslag til reviderede hovedvedtægter.

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget af de ovennævnte grunde.

AD DAGSORDENSPUNKT 6B: Forslag til revision af Hjerteforeningens vedtægter 
Fremsat af Hjerteforeningens bestyrelse

Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages. 

København, den 10. maj 2022
p.b.v.

Christian Hassager, 
Professor, overlæge, dr. med., 
Formand for Hjerteforeningen


