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Referat 

 

Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds ordinære generalforsamling, tirsdag den 

22. august 2017, kl. 14:00, Beredskab Fyn, Åsumvej 35, Odense. 

 

Formanden bød velkommen, og takkede for lån af lokaler m.v. fra Beredskab Fyn. 

Han introducerede derefter beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard, som orienterede 

om deres nuværende organisation m.v. 

Efter en lille spørgerunde blev det afsluttet ved at Mogens fik lidt rødvin af 

formanden, og forsamlingen gav applaus. 
 

 a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden. 

Formanden foreslog at æresmedlem Annelise Paulsen blev valgt som dirigent. Der var 

ikke yderligere kandidater, og Annelise blev valgt med applaus. 

Dirigenten gennemgik derefter indkaldelse og dagsorden m.v., og erklærede 

generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig.  

 

 b. Bestyrelsens beretning. 

Formanden startede med at nævne hvem der gået bort i årets løb, og forsamlingen 

rejste sig for et minuts stilhed. Æret været Ralf Roed Jacobsen & Erik Jessens minde. 

Formanden gennemgik derefter sin beretning. 

Der blev derefter mulighed for at kommentere beretningen. 

Dirigenten foreslog en opdeling, så beretningen var et emne, og fremtidens 

samarbejdspartnere et andet emne.  

Beretningen blev godkendt med applaus. 

Snakken om fremtiden kom ind på frikøb af f.eks. næstformanden, så han kunne 

inddrages yderligere. Som samarbejdspartnere kom man ind på Konstruktørforeningen 

og andre lignende organisationer. 

Den umiddelbare holdning er at bestyrelsen bør lave en dybere drøftelse, og få den 

behandlet på en generalforsamling. 

 

 c. Bestyrelsen aflægger regnskab. 

 Kasserer Vagn Erik Jensen fremlagde regnskab fra 2016. Det er revideret 14. marts 2017. 

 Vagn Erik uddybede regnskabet på nogle af punkterne. 

 Der var derefter mulighed for at kommentere regnskabet.  

 Det blev godkendt med applaus. 

Kassereren spurgte om generalforsamlingen kunne godkende at der overføres 450.000 

kr. til garantifonden og målet for garantifonden hæves til 2 mio. kr.  

Det blev godkendt med applaus. 

 

 d. Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget. 

 Kassereren fremlagde budget for 2018, og han gennemgik enkelte punkter. 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, men at indskud på 100 kr. bortfalder. 

 Forslaget blev godkendt.  

 

e. Indkomne forslag. 
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 Formanden fremlagde forslag om en valgperiode for MED-repræsentanter på 2 år.  

 Vedtaget med applaus. 

 

f. Valg af formand, ikke aktuelt før i 2020. 

 

g. Valg af kasserer, Vagn Erik Jensen - modtager genvalg. 

  Genvalgt med applaus. 

 

h. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen. 

  På valg er Kristian Schiang-Franck – kan ikke modtage genvalg. 

  Bestyrelsen foreslår Carsten Panduro Nielsen. Valgt med applaus.  

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen. 

  På valg er Kenneth Achner - modtager genvalg. 

  Genvalgt med applaus. 

 

 i. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 

På valg for assistent-/mestergruppen er Anette Dal – modtager ikke 

genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Mette Raun Hollesen. Valgt med applaus. 

 

På valg for chef-/ledergruppen er Erik Andersen – modtager genvalg. 

Valgt med applaus. 

 

 j. Valg af 2 revisorer: 

  På valg er Jan Nedza - modtager genvalg. 

  På valg er Knud Erik Vestergaard - modtager genvalg. 

  Begge blev genvalgt med applaus. 

   

 k. Valg af 2 revisorsuppleanter: 

På valg er Jan Lehmann - modtager genvalg. 

På valg er Gert Molt- modtager genvalg. 

  Begge blev genvalgt med applaus. 

 

 l. Overenskomstforhandlingerne – OK18 

Formanden gennemgik procedurer og muligheder i 

overenskomstforhandlingerne. 

Han nævnte nogle generelle krav man arbejder på at medtage i 

forhandlingerne, og derefter nogle konkrete i de to overenskomster. 

Det blev supplerende foreslået at medtage forbedrede seniordage på 

basis- mester overenskomsten, muligvis i forbindelse med forhandling 

om antal vagtdøgn. 

 

m. Fastsættelse af tid, sted og skabelon for næste års 

generalforsamling. 

Der er mest stemning for at det fortsat er i forbindelse med Danske 

Beredskabers årsmøde den 21. august 2018. 
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 n. Eventuelt. 

Der opfordres til at holde store fælles øvelser med andre aktører, og at 

det prioriteres i beredskabsenhederne. 

 

 

Der blev uddelt vingave til Kristian, som tak for deltagelse i bestyrelsen, til Annelise som dirigent, 

og til Tina, Flemming samt Jens for opstilling med deres udstillinger. 

Forsamlingen afgav et trefoldigt leve for DOBL. 

Mødet blev afsluttet kl. 15:56. 

 

Referent Ole Olsen 
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