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Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds ordinære generalforsamling,  
onsdag den 27. august 2014, kl. 10:00, MCH Messecenter, Herning. 
 
 a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden. 
  Annelise Paulsen blev valgt med applaus. 
  Hun erklærede forsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.  
 

b. Bestyrelsens beretning. 
Formanden aflagde sin beretning, som også er udsendt. 
Det blev tilføjet, at Strukturudvalgets rapport g.d. er 
blevet offentliggjort af Forsvarsministeriet. 
Enkelte hovedpunkter blev nævnt. 
Det blev også tilføjet at HOD er trådt ud af Strukturudvalget. 
Det blev foreslået at holde tre fyraftensmøder i oktober - 
november, f.eks. ved Roskilde, Middelfart og Aalborg, 
for at orientere om situationen og medlemmernes muligheder. 
Forsamlingen bakkede op om dette. 
Forsamlingen gav applaus for formandens beretning. 
Dirigenten gav ordet til forsamlingen. 
Søren Korsgaard, Aalborg. Der bør komme udtalelse fra det samlede 
kommunale beredskab, om de besparelser og konsekvenser der er ved 
strukturændringen.  
Formanden svarede at det vil vi arbejde på. 
Beretningen blev godkendt med applaus. 

 
 c. Bestyrelsen aflægger regnskab. 
  Vagn Erik Jensen fremlagde regnskabet. 
  Enkelte punkter blev nævnt og nærmere redegjort. 
  Forsamlingen godkendte det med applaus. 
 
 d. Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget. 
  Vagn Erik Jensen fremlagde budget for 2015. 
  Uændret kontingent i 2015. 
  Forsamlingen godkendte det med applaus. 
 

e. Indkomne forslag. 
 

f. Valg af formand, ikke aktuelt før i 2016. 
 

g. Valg af kasserer, Vagn Erik Jensen – ikke aktuelt før i 2015. 
  
h. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen. 

  På valg er Torben Skovgaard– modtager genvalg. 
  Genvalgt med applaus. 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen. 
På valg er Ole Olsen - modtager genvalg. 
Genvalgt med applaus. 
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 i. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 
På valg for assistent-/mestergruppen er Anette Dal – modtager genvalg. 
Genvalgt med applaus. 
På valg for chef-/ledergruppen er Jan Funk Nielsen – modtager genvalg. 
Genvalgt med applaus. 

 
 j. Valg af 2 revisorer: 
  På valg er Jan Nedza - modtager genvalg. 
  Genvalgt med applaus. 
  På valg er Knud Erik Vestergaard - modtager genvalg. 
  Genvalgt med applaus. 
 
 k. Valg af 2 revisorsuppleanter: 

På valg er Jan Lehmann - modtager genvalg. 
Genvalgt med applaus. 
På valg er Gert Molt- modtager genvalg. 
Genvalgt med applaus. 

 
 l. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling. 
  Formanden foreslog at det blev placeret sammen med FKB’s  
  årsmøde i Frederikshavn. 26. august 2015. 
  Forsamlingen godkendte det med applaus. 
 
 m. Eventuelt. 
  Dirigenten spurgte om der var nogen der ønskede ordet. 

Steen Eilenberg, Favrskov. Medlem af Konstruktørforeningen og DOBL, 
(dobbeltmedlemskab). Spørgsmål til om DOBL kunne lave tilsvarende 
aftaler med TL og IDA. 
Formanden svarede at vores aftale med konstruktørforeningen skyldes at 
de ikke har overenskomster på beredskabets område, men det har DOBL, 
TL og IDA m.fl. Der er et godt samarbejde på overenskomsterne. 

 
Dirigenten oplyste at der ikke var flere der ønskede ordet, og dagsordenen var afsluttet. 
Formanden takkede for god ro og orden, og bad forsamlingen rejse sig og udråbe et trefoldigt leve 
for foreningen. 
 
Generalforsamlingen var afsluttet kl. 11:00 
 


