Generalforsamling den 22. august 2012

SKRIFTLIG BERETNING
Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 43. ordinære generalforsamling, onsdag den 22.
august 2012 i Messe C, Fredericia, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL’s vedtægter,
aflægge beretning for perioden siden sidste generalforsamling den 24. august 2011 i Odense
Congress Center.
Den skriftlige beretning, der bliver lagt ud på www.dobl.dk, vil blive suppleret med en mundtlig,
som aflægges på generalforsamlingen. Der optages referat af den på generalforsamlingen førte
debat, som tilsendes samtlige medlemmer.
Deltagerliste udleveres på generalforsamlingen, som afvikles uden gæster, med hjælp fra Per
Seerup Knudsen, konsulent i FTF.
Bestyrelsen foreslår Per Seerup Knudsen som dirigent, til at lede os igennem dagens program.

Medlemmer.
Medlemstallet har haft en stigning på 10 medlemmer + 13 studiemedlemmer. Der er pr. 1. august
2012 i alt 382 medlemmer, som fordeler sig således, 4 (4) æresmedlemmer, 29 (25) C- medlemmer,
11 (10) B- medlemmer, 306 (301) A- medlemmer og 32 studiemedlemmer (19). ( ) = 1. august
2011.

Vores motto er stadig ”På vej mod de 400”.
Held og lykke til de medlemmer som forlod os - endnu engang velkommen til de nye - vi glæder os
til samarbejdet!
Sekretariatet har registreret 47 aktive medlemmer som tjenestemænd.
DOBL’s statistikker, som er en del af grundlaget for bestyrelsens arbejde, skal løbende ajourføres alle ændringer i medlemmers løn- og ansættelsesforhold, herunder arbejds- og ansvarsområder,
bedes meddelt sekretariatet.
Medlemmerne opfordres til først og fremmest i egen, men også i forbundets interesse, at ajourføre
sit CV, så det er klart til næste forhandlingsrunde.

Bestyrelsen.
Der har i beretningsåret været afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf 1 møde med deltagelse af
bestyrelsessuppleanter og revisorer.
Bestyrelsen har haft følgende sammensætning:
Formand
vicebrandchef
Michael Petersen, Lolland
Kasserer
brandinspektør
Vagn Erik Jensen, Viborg
Næstfmd. beredskabsinspektør
Ole Olsen, Middelfart
Sekretær
beredskabsinspektør
Ole Olsen, Middelfart
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PR - sekr.
Udd. sekr.
Webmaster
Medlem

beredskabsinspektør
beredskabsmester
beredskabsinspektør
beredskabsmester

Kenneth Achner, Tønder
Kristian Schaing-Frank, Helsingør
Kenneth Achner, Tønder
Jørn Øgendahl, Silkeborg

Grundet Jørn Øgendahl for nyligt er gået på pension, kan Jørn ikke genopstille til bestyrelsen. Jørn
har været med i bestyrelsen siden foråret 2010, da Jørn som bestyrelsessuppleant afløste Tim
Witzner, der fratrådte bestyrelsen pga. andet arbejde. Bestyrelsen vil gerne takke Jørn for arbejdet i
bestyrelsen og samtidig ønske dig et langt og godt otium.
DOBL har i beretningsåret været repræsenteret i følgende udvalg:
Lokalforhandlingsudvalg
Forretningsudvalg
Forhandlingsudvalg
Årsmødeudvalg
Forhandlingskartellet FK
Bestyrelsen KOS
Hovedbestyrelsen FTF-K
Repræsentantskabet i FTF og KTO
Bestyrelsen KTO

Formand, evt. suppl. med tillidsrepræsentanten
Formand, næstformand og kasserer
Formand og næstformand
Formand og kasserer
Formand og næstformand
Formand og næstformand
Formand
Formand
Formand

Bestyrelsens arbejde i beretningsåret.
Finanskrisen og sygdom har medført afskedigelser eller stillingsmæssige ændringer for en del af
medlemmerne.
Vi har brugt FTF’s jurister i en del sager, ligesom der har været en del forhandlinger om vilkårene i
afskedigelserne / stillingsændringerne. Vi har i de fleste tilfælde har fået en positiv forbedring af
vilkårene for medlemmerne.
I maj måned samlede bestyrelsen DOBL’s tillidsrepræsentanter til en konference i Horsens, bl.a.
med det formål, at styrke netværket for vores tillidsrepræsentanter. Samtidig er de input, som
tillidsrepræsentanter kommer med, meget værdifulde for bestyrelsens arbejde.
Opgaven for deltagerne var:
 En gennemgang de forhandlingsmæssige muligheder og forslag til krav til de
kommende overenskomstforhandlinger.
 En orientering om MED-aftalen.
Konferencen må betegnes som vellykket og der vil i fremtiden blive gennemført andre konferencer
for tillidsrepræsentanterne.
Det er lidt over 1 år siden vi indledte samarbejdet med Tjenestemændenes Forsikring.
Nu er over 15 % af DOBL’s medlemmer blevet kunder hos Tjenestemændenes Forsikring. Vi er i
bestyrelsen glade for, at der er blevet taget så godt imod medlemstilbuddet og kan derfor kun
anbefale, at medlemmerne kontakter Tjenestemændenes Forsikring, som er repræsenteret med en
stand ved generalforsamlingen.
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Forbundets økonomi, drift og fremtid.
Kassereren har styr på økonomien. Årets resultat, er et overskud på 72.542,00 kr.
Det må betragtes som et tilfredsstillende resultat.
I forbindelse med godkendelse af regnskabet, foreslår bestyrelsen, at der overføres 50.000,00 kr. til
garantifonden.
Et lille forbund er sårbar for udsving i medlemstallet, så derfor er det vigtigt, det stadig går den
rigtige vej, ”På vej mod de 400” takket være en god og aktiv indsats fra medlemmernes side – vi
har nu et medlemstal, der er det største siden den 13. december 1969.
Tjek fortsat at medkursister og kolleger er medlemmer i DOBL.
Det er mit håb, at jeg også næste år kan gentage - vi har nu et medlemstal, der er det største siden
den 13. december 1969.

Aftale- og overenskomstfornyelsen 1. april 2013.
Krisen kradser stadig i Danmark, så de kommende overenskomstforhandlinger bliver også denne
gang meget vanskelige. Vores forberedelser til OK 13 er i fuld gang, men det er helt sikkert, at
niveauet fra de private overenskomster, som blev indgået i 2012, får stor indflydelse på
forhandlingerne.
DOBL skal i den kommende periode afstemme de specielle krav sammen med de øvrige
arbejdstagerorganisationer.
Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at opnå et godt resultat for medlemmerne, men vi er også
realistiske med hensyn til den økonomiske ramme.

Seniorkurser
Det gode samarbejde der er mellem Kommunale Organisationers Samarbejde (KOS) og PFA gør, at
vi kan tilbyde vores medlemmer seniorkurser.
DOBL’s andel af kursusudgifterne udgør ca. 2.600,00 kr. pr. person. De seneste år har der været så
mange tilmeldte, at vi har foretaget lodtrækning blandt de tilmeldte medlemmer. Vi har fra i år
indført følgende regler i forbindelse med lodtrækningen. Medlemmer som tidligere har tilmeldt sig
kurset, men som ikke er blevet udtrukket, får et ekstra lod pr. år, de har deltaget i lodtrækningen hvis de tilmelder sig igen.

Forhandlingskartellet.
Forhandlingskartellet (FK) er navnet for de små forbund/foreninger i FTF-K. HI- Organisation for
ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektorens formand Jørgen Mosbæk er valgt som
formand for FK.
I februar måned samlede FK 80 tillidsrepræsentanter til et endags seminar på Københavns Rådhus.
Arrangementet er FKs første for vores lokale tillidsrepræsentanter. Programmet var et oplæg om
lokal løndannelse, samt en workshop om kompetenceudvikling, personalereduktioner,
sygefraværssamtaler og MED-systemets muligheder.
Fremover vil FK afholde lignende arrangementer for at styrke det lokale sammenhold blandt FKs
organisationer. Læs mere om FK på www.forhandlingskartellet.dk
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FTF-A.
FTF-A er den arbejdsløshedskasse DOBL´s medlemmer kan benytte. Vi siger tak til FTF-A for, at
de igen har tilbudt at være til stede ved generalforsamlingen, og opstille en stand, så medlemmerne
kan få en snak om hvad FTF-A kan tilbyde.

Den Danske Redningsberedskabspris.
DOBL er med blandt de organisationer, som står bag Den Danske Redningsberedskabspris.
Den Danske Redningsberedskabspris kan tildeles enten en enkeltperson eller dele af et
redningsberedskab (hold). Selve baggrunden for indstillingen skal referere til en indsats, så hvis du
oplever en eller flere kollegaer som yder en ekstraordinær indsats, har du muligheden for at lave en
indstilling til priskomiteen.
Prisen kan tildeles det danske redningsberedskabs personale/medlemmer uanset tilhørsforhold. Det
kan være frivillige, heltids- og deltidsansatte samt de Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund.
Se også www.redningsberedskabspris.dk

Afsluttende bemærkninger.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at sikre DOBL’s fremtid.
Min første periode som formand er slut. Jeg kan se tilbage på en spændende og lærerig periode som
formand, og jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen og tillidsrepræsentanterne for den opbakning, I har
givet mig.
Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til Per Seerup Knudsen fra FTF. Din store hjælp og
rådgivning sætter jeg meget stor pris på.
Med disse bemærkninger stiller jeg bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingens debat.
Nakskov, den 5. august 2012
P.b.v.

Michael Petersen
Formand
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