
Punkt 4. C.  Forslag fra bestyrelsen 

 

 

 

Hjertestarter i Ore Strandpark 

 

Hvorfor hjertestarter? 

-50% af alle hjertestop finder sted i fritiden. 

-Der er i dag ca. 15.000 hjertestartere i det offentlige rum, men ingen i nærheden af Ore Strandpark. 

-Statistisk overlever kun ca. 5% hvis der ikke har været en hjertestarter tilgængelig. Omvendt stiger 

overlevelsen op til 90% hvis en hjertestarter er til rådighed hurtigt. 

-Hver anden time døgnet rundt bliver en dansker ramt af hjertestop. 

  

Indkøb af hjertestarter til Ore Strandpark 

Bestyrelsen (Jimmy) har været i kontakt med grundejerforeningen Kongsnæsgård, som havde henvendt sig 

med det formål, at vi i fællesskab ansøgte Trygfonden om et tilskud til en hjertestarter, dækkende begge 

grundejerforeninger.  

Trygfonden har ikke kunnet imødekomme vores ansøgning, og det forventes ikke, at vi kan komme i 

betragtning i de nærmeste år. Tilskuddet er i øvrigt forholdsvis begrænset. 

Efterfølgende har vi i bestyrelsen drøftet problematikken med en fælles hjertestarter, og mener ikke det er 

hensigtsmæssigt, da adgangsveje og den geografiske spredning, som begge grundejerforeninger skal dække 

over, anses at være for stor, og derfor blot giver en falsk tryghed. 

 

Indhold i forslaget: 

Forslaget omfatter indkøb og montering af 1 stk. hjertestarter. Hjertestarteren foreslås placeret på en 

bygning eller carport hos et medlem, med en så central geografisk placering som muligt. Foreningen 

afholder omkostningerne til el-tilslutning samt opsætning. Medlemmet får dækket de løbende el-

omkostninger. 

Udover at hjertestarteren er nem at bruge, og er med indbygget tale-vejledning, vil der blive udarbejdet en 

kort vejledning ”HANDLING VED HJERETSOP”, med angivelse af hjertestarterens placering, til alle 

foreningens medlemmer. 

 

 

 



 

Forudsætninger for forslaget: 

 

-at det besluttes på generalforsamlingen 

-at der kan findes en egnet placering hos et medlem 

-at der kan findes 3-5 ”hjerteløbere” (mindst 1 skal være fastboende), som kan hjælpe med at bringe 

hjertestarteren frem til ulykkesstedet. Ingen specielle forudsætninger kræves. 

Alle 3 forudsætninger skal være opfyldt, for at forslaget kan blive gennemført. 

 

Finansiering: 

Hjertestarter, varmeskab, informationsmateriale og el-tilslutning  

Etableringsomkostningerne anslås til i alt  kr.  25.000 (max) 

De årlige driftsudgifter anslås til ca. kr. 900,- inklusive el-udgift hos det pågældende medlem. 

Etableringsudgifterne foreslås finansieret via foreningens kapitalkonto (opsamlet overskud) som pr. 31/5 

2017 udgør ca. 70.000 kr., og driftsudgifterne vil indgå i det årlige driftsregnskab. 

Forslaget vil derfor ikke medføre øgning af kontingentet. 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


