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Årsmøde og generalforsamling. 
I fortsættelse af forbundsmeddelelse nr. 121 af 5. juli 2019, og med henvisning til forbundets vedtægt 
§ 4, er der indkaldt til ordinær generalforsamling og årsmøde: 
 

Tirsdag den 27. august 2019, kl. 14:00 
 hos Beredskab Fyn, Kursusafdelingen,  

Åsumvej 35, 5240 Odense NØ 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling jfr. vedtægtens § 5 medsendes.  
Generalforsamlingen og årsmødet vil blive afviklet efter følgende program:  

 

• Ankomst og kaffe    kl. 13:30 – 14:00 

• Generalforsamling   kl. 14:00 – 15:00 

• Pause     kl. 15:00 – 15:15 

• Forsikringsselskaber og brandefterforskning kl. 15:15 – 16:15 
 v/ brandefterforsker René Ruusunen, MOE 

• Pause     kl. 16:15 – 16:30  

• Indlæg om togulykken på Storebælt   kl. 16:30 – 17:30 
 v/ indsatsleder Jesper Rossen, Beredskab Fyn 
 

• Kammeratligt samvær med lidt godt til ganen.  kl. 17.30 –  
 
Fra vores A-kasse, FTFa, vil Denise Mortensen være til stede ved generalforsamlingen. FTFa 
opstiller en stand. fra kl. 13.30. Her vil du kunne få en snak med FTFa og få svar på dine spørgsmål 
om f.eks. efterløn, dagpenge, o.l. 
 
PFA vil også komme med en stand, hvor Jens Johan Nordentoft vil svare på spørgsmål om pension 
og om medlemstilbuddet PFA Helbredssikring. 
 
TJM Forsikring vil ligeledes være repræsenteret af Flemming Drud Pedersen med en stand.  
 
Der ydes ikke rejsetilskud. 
 
Husk ved tilmelding at oplyse, om du både deltager i generalforsamlingen og kammeratligt 
samvær. 
 

Sidste frist for tilmelding – på e-mail >mp@dobl.dk< senest den 23. august 2019. 
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Dagsorden og bestyrelsens skriftlige beretning. 

Den skriftlige beretning og dagsorden vedlægges. Der bliver på generalforsamlingen, efter den 
mundtlige beretning, mulighed for en debat om bestyrelsens arbejde og medlemmernes forventninger 
til fremtiden. 

Bestyrelsens regnskab. 

Resultatopgørelsen for perioden 1. jan. til 31. dec. 2018 vedlægges til behandling jfr. dagsordenen 
pkt. c. 

Bestyrelsens budgetforslag for 2020. 

Der vedlægges forslag til budget for 2020 jfr. dagsorden pkt. d. 

Vel mødt i Odense den 27. august 2019. Husk tilmelding! 

 
Med venlig hilsen 
 
Michael Petersen 
formand 
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