Tilsendt Kristoffer

18. august 2013

Til TCOs bestyrelse
Vedr.: Anskaffelse af hjertestarter og etablering af førstehjælpskurser.
På bestyrelsesmødet den 12. marts 2013 blev der givet grønt lys til anskaffelse af en hjertestarter og
på dette grundlag blev der nedsat en arbejdsgruppe med undertegnede som tovholder.
Den 24. april 2013 sendte jeg på arbejdsgruppens vegne vor indstilling vedlagt materiale til
klubbens bestyrelse. Samtidig kontaktede jeg dig telefonisk for at få accept på modtagelsen af
indstillingen, fordi det var vigtigt for os, at sagen kunne komme med på bestyrelsesmødet den 29.
april 2013, af hensyn til en hurtig igangsættelse af hjertestarter og førstehjælpskurser.
Den 6. maj 2013 fik jeg så mail fra dig om, at I først på dette tidspunkt havde modtaget
indstilllingen, hvilket jo angiveligt var for sent. Dvs at sagen først blev behandlet på det næste
bestyrelsesmøde, den 12. juni 2013. Klubben har bestemt nogle problemer med at modtage post.
Efter dette bestyrelsesmøde blev jeg mundtligt af dig orienteret om, at sagen var blevet behandlet,
og at orientering herom ville blive sendt inden sommerferien. Men nu 4 mdr. efter vor indstilling
mangler arbejdsgruppen stadig svar.
Den eneste orientering jeg har fået var, da jeg tilfældigt mødte Bente Bassett på anlægget den 5. juli
2013. Jeg fik oplyst, at indstillingen var behandlet, men nu hvor der kun var 2 mdr. tilbage af
sæsonen, kunne det ikke betale sig, og at det vigtigste i den sammenhæng var et førstehjælpskursus,
underforstået at en hjertestarter ikke var nødvendig.
Min umiddelbare reaktion var stor undren. Jeg gav udtryk for, at vi kun var halvt inde i
udendørssæsonen og at en hjertestarter var transportabel. Samtidig gav jeg udtryk for, hvor vigtigt
det er, at en hjertestarter er indenfor kort afstand, idet de første 4-5 min. er afgørende i en
akutsituation. Jeg gjorde under samtalen opmærksom på, at jeg desværre selv havde stået i en sådan
situation, hvor en hjertestarter kom for sent..
Vores tilfældige møde endte her.
Det er som om bestyrelsen nu vender 180 gr. i forhold til aftalen på generalforsamlingen, hvor der
klart blev givet udtryk for, at der var enighed omkring anskaffelse af en hjertestarter i klubregi og at
der var midler hertil.
Sommerferien er nu for længst forbi og arbejdsgruppen er skuffet og forundret over endnu ikke at
have modtaget svar.
Referat af bestyrelsesmødet den 12. juni 2013 kan endnu ikke ses på TCOs hjemmeside.
På arbejdsgruppens vegne
Grete Anthony

