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REFERAT. 

 

Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds ordinære generalforsamling,  

onsdag den 21. august 2013, kl. 10:00 Hotel Hvide Hus, Aalborg  
 

a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden. 
Per Seerup Knudsen blev foreslået. Valgt med Applaus. Vedtægterne blev gennemgået, og Per fastslog at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig. Dagsorden blev gennemgået. 

 

b. Bestyrelsens beretning.  
Formand Michael Petersen oplæste sin beretning. Den var udsendt til medlemmerne. 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger eller kommentarer, men det var ikke tilfældet. 

Godkendt med applaus. 

 

c. Bestyrelsen aflægger regnskab.  
Kasserer Vagn Erik Jensen fremlagde regnskabet fra 2012. Det var godkendt af revisionen. Forskellige 

emner blev nærmere omtalt, bl.a. AKUT regulering, og forhold ved dobbeltmedlemskab. 

Det blev foreslået at 100.000 kr. overføres til garantifonden. 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger eller kommentarer, men det var ikke tilfældet. 

Godkendt med applaus. 

 

d. Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget.  
Kasserer Vagn Erik Jensen fremlagde budget for 2014. Forskellige emner blev nærmere omtalt, bl.a. 

forhold ved dobbeltmedlemskab og uændret indskud samt kontingent. 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger eller kommentarer, men det var ikke tilfældet. 

Godkendt med applaus. 

 

e. Indkomne forslag.  
Forslag om kontingentnedsættelse for ledige medlemmer, se bilag 1. 

Dirigenten informerede om det udsendte forslag, og oplyste at der grundlæggende er tale om et 

administrationsgrundlag for kassereren.  

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger eller kommentarer, men det var ikke tilfældet. 

Godkendt med applaus. 

 

f. Valg af formand, ikke aktuelt før 2016. 

 

g. Valg af kasserer, Vagn Erik Jensen – modtager genvalg. 
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, men det var ikke tilfældet. 

Vagn Erik Jensen blev godkendt med applaus. 

 

h. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen.  
På valg er Kristian Schiang-Franck – modtager genvalg. 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet. 

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen.  
På valg er Kenneth Achner - modtager genvalg.  
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, men det var ikke tilfældet. 

Begge kandidater blev godkendt med applaus. 
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i. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:  

Ny valg for assistent-/mestergruppen.  
Dirigenten oplyste at Anette Dal, var foreslået. Han spurgte om der var andre kandidater. Det var ikke 

tilfældet. 

 

På valg for chef-/ledergruppen er Jan Funk Nielsen – modtager genvalg.  
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet. 

Begge kandidater blev godkendt med applaus. 

 

j. Valg af 2 revisorer:  

På valg er Jan Nedza - modtager genvalg.  

På valg er Knud Erik Vestergaard - modtager genvalg.  
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet. 

Begge kandidater blev godkendt med applaus. 

 

k. Valg af 2 revisorsuppleanter:  

På valg er Jan Lehmann - modtager genvalg.  

På valg er Gert Molt - modtager genvalg.  
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet. 

Begge kandidater blev godkendt med applaus. 

 

l. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling.  
Formanden oplyste, at FKB oprindeligt har udmeldt at Årsmøde 2014 skal være i Aarhus, men nu 

forlyder det, at det muligvis bliver i Herning. Beslutningen er dog ikke fastlagt endnu. 

Generalforsamlingen blev derfor foreslået til onsdag den 27. august 2014 kl. 10:00 samme sted som 

FKB´s årsmøde. 

Forslaget blev godkendt med applaus. 

 

m. Eventuelt. 
 

Der var ikke yderligere bemærkninger eller kommentarer under punktet Eventuelt, og Dirigenten gav ordet 

til formanden. 

 

Formanden takkede for en god generalforsamling, de foretagne valg, bestyrelsens samt dirigentens arbejde. 

Dirigenten fik en vingave overrakt. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med et tre-foldigt leve for DOBL. 

 

 

Referent: Ole Olsen. 


