Til
Trygfonden
Knebel, den 1. februar 2012

Vedr. placering af tildelt hjertestarter!
I forlængelse af gårsdagens telefonsamtale om placering af den bevilgede Hjertestarter på Mols og
Helgenæs blev konklusionen, at undertegnede kunne fremsætte skriftlig begrundelse for ønsket om
opstilling af Hjertestarter ved Dagli´Brugsen på Helgenæs.
I Borgerforeningens oprindelige tre ansøgninger gennem Fondens hjemmeside pegede vi på tre
destinationer forskellige steder på Mols og Helgenæs. Efter fristens udløb fik formanden to
enslydende afslag. Eneste forskel i formuleringen her er ansøgningsnummer, som ikke umiddelbart
giver os anledning til overvejelser om bestemte placeringer. Den elektroniske ansøgning tillod ikke
nogen kopi, så vi kan heller ikke udlede, hvilke destinationer afslaget gælder.
Imidlertid forekommer problemet os mindre betydningsfuldt, da vi af Fondens 3. brev –
tilsagnsskrivelsen - ser, at vi inden 6. januar 2012 anmodes om i en mail at fremkomme med
adresseoplysninger på fadder samt placeringen af hjertestarteren.
Eftersom de elektroniske ansøgninger indeholdt nødvendige og tilstrækkelige oplysninger herom,
må vi i god tro forstå tilsagnsskrivelsen som om, vi nu endegyldigt skal beslutte os for, hvilken
destination, vi prioriterer højst blandt de tre ansøgte.
Derfor fremsendte vi denne mail 31. december 2011 12:46 ”…. Det var med glæde vi modtog
tilsagn om en Hjertestarter. Den vil vi gerne opsætte ved Brugsen på Helgenæs”.
Det kommer således meget ubekvemt og i høj grad bag på os, at bevillingens ansøgningsnummer
pludselig tillægges så afgørende betydning.
Afslutningsvis skal tilføjes:
- at der for det første er særdeles god opbakning (mange vil gerne være fadder) og store
forventninger på Helgenæs, og for det andet
- at Helgenæs er bl.a. de områder, som har den ringeste mobildækning, og derfor i højere grad må
være selvhjulpne i situationer uden mulighed for mobilopkald til 112.
På den baggrund vil vi gerne fastholde at være i god tro og ønsker forsat, at den bevilgede starter
må finde sin endelige placering på muren i Dagli´Brugsen på Helgenæs.
Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Bestyrelsen
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