
Punkt til afstemning på Generalforsamling 

Indkøb og opstilling af en hjertestarter. Bestyrelsen har undersøgt muligheder for og udgifter til 

opstilling af en hjertestarter.  

Det skal være en løsning der kan stå ude, og være tilgængelig hele tiden 

Der er en brancheorganisation for hjertestartere https://hjertestarterbranche.dk/medlemmer/ 

Branchen har lavet en aftale med tryg om at deres hjertestartere kan forsikres mod fejl for kun 1200 

kr. for 5-årig periode https://hjertestarterbranche.dk/hjertestarterforsikring/  

De årlige driftsomkostninger derudover er lidt til el, men den største udgift er en serviceaftale på 

1800-3000 kr./år ex. moms. 

Pricerunner viser at priserne for hjertestartere ligger mellem 14.700 og 28.000 for et komplet sæt. 

Her er nogle eksempler: 

Leverandør Priser  
(ex moms) 

Uddybning 

Hjerte 112 
https://hjerte112.dk/hjertestartere/  

Ring på 26 
732 112 og 
hør nærmere 

Hjerte112 Out Pro 
Samme model af hjertestarter til 
alle deres løsninger. Denne her er 
med udendørsskab, men uden stativ 
og montering  

Heartsine 360  
https://homecare.dk/vare/heartsine-360p-
samaritan-halv-automatisk-med-
udendoersskab/  
 

Ca 12.000 kr.  Heartsine 360P Samaritan fuld 
automatisk med udendørsskab.  

Hjertevagt – pakketilbud med Z OLL AED 3  
https://hjertevagt.dk/produkt/pakketilbud-
zoll-aed3-hjertestarter-ca-hss100-
hjertestarterskab-foerstehjaelpskursus/  
 

26.500 kr.  Inkluderer et kursus  
Det er denne model 
Hjerteforeningen deler ud  

 

For at sikre opladning og varmesikring, skal de monteres med 230 V. Det er ca. 2.000 kr. Der kræves 

også et solidt sted at hænge skabet op. En stander koster ca. 4.000 kr. (excl. Moms). Den kan stå i 

kvarterets midtpunkt, ved fodgængerovergangen mellem de to fællesområder. Elektricitet kan 

trækkes fra en lystepæl tæt på.  

Der er foreningen landsuddeling, under hjerteforeningen, der tilbyder at man kan få en hjertestarter 

gratis, hvis man samler ind på 15 ruter for dem på indsamlingsdagen. Det er den 30. april 2023. For 

at opnå en gratis hjertestarter, skal en gruppe gøre følgende:  

• Start en indsamlingsgruppe på landsuddeling.dk 
• Gruppen skal tilsammen dække 15 indsamlingsruter enten ved at gå fra dør-til-dør på 

indsamlingsdagen eller ved at samle ind digitalt. 
• Hvis gruppen når i mål med 15 ruter inden indsamlingsdagen slutter, kvitterer 

Hjerteforeningen med en gratis hjertestarter, et hjertestarterskab og 1 års serviceaftale. 
 

Vi indstiller følgende tre muligheder til afstemning: 

https://hjertestarterbranche.dk/medlemmer/
https://hjertestarterbranche.dk/hjertestarterforsikring/
https://hjerte112.dk/hjertestartere/
https://homecare.dk/vare/heartsine-360p-samaritan-halv-automatisk-med-udendoersskab/
https://homecare.dk/vare/heartsine-360p-samaritan-halv-automatisk-med-udendoersskab/
https://homecare.dk/vare/heartsine-360p-samaritan-halv-automatisk-med-udendoersskab/
https://hjertevagt.dk/produkt/pakketilbud-zoll-aed3-hjertestarter-ca-hss100-hjertestarterskab-foerstehjaelpskursus/
https://hjertevagt.dk/produkt/pakketilbud-zoll-aed3-hjertestarter-ca-hss100-hjertestarterskab-foerstehjaelpskursus/
https://hjertevagt.dk/produkt/pakketilbud-zoll-aed3-hjertestarter-ca-hss100-hjertestarterskab-foerstehjaelpskursus/
https://landsuddeling.dk/


1. En fuldt ud selvbetalt hjertestarter, betalt med grundejerforeningens midler, drift betales 

ligeledes af grundejerforeningen. Afhænger af leverandør koster det 20-40 tkr. i etablering 

og montering, samt op til 3000 kr./år excl. moms i drift. 

2. Vi kan sagtens rekruttere mindst 15 personer der vil yde nogle timer for fællesskabet. Når 

jeg stemmer for dette hjælper jeg selvfølgelig med enten med at rekruttere, eller ved at 

melde mig selv. Dermed opnår vi gratis etablering. Drift er ca. 3000 kr./år excl. moms, fra 2. 

år 

3. Nej tak til hjertestarter. 

 

Hvis ingen af mulighederne opnår mere end 50% i første afstemningsrunde, afholdes en anden 

runde med de to muligheder der har opnået flest stemmer i første runde. 

 

 

 

 


