
 | Frivilligdag og repræsentantskabsmøde | 2022

PROGRAM

Kl. 09.30 – 10.30 Ankomst, registrering og morgenmad. Mulighed for at besøge vandrehallen

Kl. 10.30 – 11.00 Velkomst v/ formand Christian Hassager og adm. direktør Anne Kaltoft

Kl. 11.00 – 12.00 Sessioner

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 14.00  Sessioner

Kl. 14.00 – 14.30 Vandrehal med stande samt servering af kaffe og kage 

Kl. 14.30 – 16.30 Repræsentantskabsmøde

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Valg til bestyrelse i henhold til § 6 

5. Valg af statsautoriseret revisor 

6. Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen:

 6a. Forslag om ændring af bestyrelsens størrelse og sammensætning 
  Forslaget er fremsat af Hjerteforeningen Frederiksberg og 20 øvrige 

lokalforeninger i Region Hovedstaden som medforslagsstillere

 6b. Forslag om revision af Hjerteforeningens vedtægter 
 Forslaget er fremsat af Hjerteforeningens bestyrelse

7. Eventuelt

Kl. 16.30 – 17.00 Konstituerende bestyrelsesmøde

OVERSIGT OVER SESSIONER

1 | DEN GODE BESTYRELSE (GRUPPERUM 20)
Hvordan sikrer vi de rette kompetencer og diversitet i bestyrelsen, så alle supplerer hinanden godt til gavn for 
hjertesagen? Og hvordan inviterer vi nye generationer indenfor og sikrer et godt formandsskifte? Kom og giv 
dine input i denne session med fokus på bestyrelsens sammensætning, trivsel og udvikling.

2 | MEDLEMSHVERVNING (GRUPPERUM 21)
Hjerteforeningen har i dag omkring 124.000 medlemmer, og vi har et ønske om at blive flere. I denne session 
skal vi tale om, hvordan lokalforeningernes aktiviteter kan bidrage til medlemshvervning, og hvorfor det giver 
god mening, at lokalforeningerne involverer sig i medlemshvervningen. Vi vil drøfte muligheder og barrierer. 
Kom frisk med jeres ideer, erfaringer og nysgerrighed.

3 | ØGET SYNLIGHED (GRUPPERUM 22)
God synlighed er et vigtigt led i Hjerteforeningens arbejde – men hvordan skaber vi en god lokal synlighed og 
sætter fokus på lokale aktiviteter? I den her session inspirerer vi hinanden til, hvordan vi kan blive mere synlige 
og deler gode ideer.

4 | SPOT PÅ HJERTEPATIENTEN (GRUPPERUM 23)
Hjerteforeningen har en ambition om at nå ud til alle hjertepatienter og pårørende med værdifulde frivilligbårne 
tilbud. Hvordan udlever vi den ambition lokalt og omsætter den til konkrete aktiviteter i vores nærområde? Kom 
og vær med til at drøfte sammenhængen mellem lokale aktiviteter og Hjerteforeningens retning og ønsker.

5 | AKTIVITETSFRIVILLIGE (GRUPPERUM 25)
I disse år oplever Hjerteforeningen en stor tilgang af ’aktivitetsfrivillige’. Det er frivillige, som er en del af vores 
aktiviteter, som fx Giv Liv-instruktører, patientstøtter eller GÅ MED. Vi vil gerne bygge en relation og koordinering 
med aktivitetsfrivillige i jeres nærområder, i det omfang I oplever det giver mening – og hvad kan fordelene 
være? Kom og drøft muligheder og ønsker.

Tak til frivillige fra følgende bestyrelser, som deltager i planlægningen af frivillig-
dagen 2022: Favrskov, Silkeborg, Vejle, Nyborg, Næstved, Furesø og Frederiksberg.


