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REFERAT. 
  
Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds ordinære generalforsamling, onsdag den 
24. august 2011, kl. 10:00 i Odense Congress Center.  
 
a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden. 

Formand Michael Petersen bød velkommen til de ca. 56 fremmødte medlemmer, samt 2 
repræsentanter fra FTF, 2 repræsentanter fra Tjenestemændenes forsikring, og 1 medlem 
fra PFA.  
Han foreslog Per Seerup Knudsen fra FTF som dirigent.  
Per blev valgt med applaus. Han gennemgik derefter vedtægterne og erklærede 
generalforsamlingen lovlig samt beslutningsdygtig. 

 
b. Bestyrelsens beretning.  
Formanden oplyste indledningsvis, at ingen medlemmer var bortgået i det forløbne år. 
Derefter fremlagde han beretningen mundtligt. Den var udsendt sammen med 
indkaldelsen.  
Dirigenten forespurgte om der var kommentarer eller spørgsmål. Det var ikke tilfældet, og 
forsamlingen godkendte den med applaus. 

 
c. Bestyrelsen aflægger regnskab. 

Kasserer Vagn Erik Jensen aflagde regnskab for DKBL fra året 2010. Det var udsendt 
sammen med indkaldelsen.  
Enkelte poster blev uddybet 
Dirigenten forespurgte om der var kommentarer eller spørgsmål. Det var ikke tilfældet, og 
forsamlingen godkendte det med applaus. 
 

d. Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget.  
Kasserer Vagn Erik Jensen fremlagde budgetforslag for DOBL for året 2012. Det var 
udsendt sammen med indkaldelsen. Han indstillede uændret kontingent og indskud. 
Dirigenten forespurgte om der var kommentarer eller spørgsmål.  
Der blev fra forsamlingen spurgt til den øgede udgift til formandens løn. Formanden 
svarede at der havde været en overgangsperiode hvor den tidligere arbejdsgiver betalte en 
del af pensionen. Det var nu slut, og foreningen skulle næste år betale hele pensionsdelen. 
Der blev fra forsamlingen også spurgt til om man ikke kunne belønne dem der rettidigt 
betalte deres kontingent via PBS. Kassereren svarede at det ville man overveje. 
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål, og forsamlingen godkendte det med 
applaus. 
 

e. Indkomne forslag.  
Forslag til garantifond. 
Formanden fremførte forslaget om garantifond mundtligt. Det var udsendt sammen med 
indkaldelsen.  
Dirigenten forespurgte om der var kommentarer eller spørgsmål.  
Der blev fra forsamlingen spurgte til hvad forskellen var på en strejkekasse og en 
garantifond. Formanden forklarede at garantifonden havde bedre anvendelsesmuligheder 
herunder bl.a. at yde økonomisk støtte i principielle sager, personsager m.v. 
Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning, og forsamlingen godkendte 
det enstemmigt. 
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f. Valg af formand, ikke aktuelt før i 2012. 
 
g. Valg af kasserer, Vagn Erik Jensen modtager genvalg.  
 Dirigenten spurgte efter andre forslag. Det var ikke tilfældet. 

Genvalgt med applaus. 
 
h. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen.  

På valg er Troels Lindholm – kan ikke modtage genvalg.  
Kristian Schang-Frank fra Helsingør blev foreslået. 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen.  
På valg er Kenneth Achner - modtager genvalg.  
Dirigenten spurgte efter andre forslag. Det var ikke tilfældet. 
Kristian Schang-Frank og Kenneth Achner blev valgt med applaus. 
 

i. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:  
Ny valg for assistent-/mestergruppen.  
Mik Hansen, Frederikssund, blev foreslået som suppleant for assistent/mestergruppen, og 
På valg for chef-/ledergruppen er Carsten Iversen – modtager ikke genvalg.  
Jan Funk Nielsen, Greve, blev foreslået som suppleant for chef-/ledergruppen. 
Dirigenten spurgte efter andre forslag. Det var ikke tilfældet. 
Mik Hansen og Jan Funk Nielsen blev valgt med applaus.  
 

j. Valg af 2 revisorer:  
På valg er Jan Nedza - modtager genvalg.  
På valg er Knud Erik Vestergaard - modtager genvalg.  
Dirigenten spurgte efter andre forslag. Det var ikke tilfældet. 
Genvalgt med applaus. 

 
k. Valg af 2 revisorsuppleanter:  

På valg er Allan Holst- modtager ikke genvalg.  
På valg er Jan Lehmann - modtager genvalg. 
Gert Molt, Roskilde, blev foreslået som 2. revisorsuppleant. 
Dirigenten spurgte efter andre forslag. Det var ikke tilfældet. 
Jan Lehmann og Gert Molt blev valgt med applaus.  

 
l. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling.  
 Formanden oplyste at FKB havde fastlagt deres årsmøde i 2012 til Fredericia, og derfor 

ville DOBL´s generalforsamling være onsdag den 22. august 2012. 
Taget til efterretning. 

 
m. Eventuelt. 
 Der var ingen som havde noget til punktet. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 10:55 med at dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter han 
gav ordet til formanden, som bad forsamlingen udråbe et tre-foldigt leve for DOBL. 
 
Derefter var der en kort pause før orientering om Tjenestemændenes forsikring, ved Jens Tangaa og 
Flemming Drud Pedersen. 
Medlemmerne blev desuden opfordret til at tale med repræsentanterne fra FTF-A og PFA. 
 
Referent: Ole Olsen. 


