Generalforsamling den 25. august 2010

REFERAT
Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbunds ordinære generalforsamling,
onsdag den 25. august 2010, kl. 10:00 i Brøndby Hallen.
a.

Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
Formanden bød velkommen til de 51 fremmødte medlemmer samt 3
repræsentanter fra FTF.
Per Serup Knudsen blev valgt som dirigent.
Der mangler en dirigentklokke.
Heldigvis var der ikke nogen medlemmer som var bortgået i det
forløbne år.

b.

Bestyrelsens beretning.
Formanden fremførte dele af bestyrelsens skriftlige beretning.
(Også udsendt med indkaldelsen).
Beretningen kunne kommenteres, der var dog ingen kommentarer, og
den blev godkendt med applaus.

c.

Bestyrelsen aflægger regnskab.
Vagn Erik Jensen fremlagde regnskabet, som også var udsendt sammen
med indkaldelsen. Han uddybede enkelte poster.
Regnskabet kunne kommenteres, men der var ingen kommentarer, og
det blev godkendt med applaus.

d.

Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget.
Vagn Erik Jensen fremlagde budget samt forslag til uændret kontingent
og indskud.
Budget, kontingent og indskud blev godkendt med applaus.

e.

Indkomne forslag.
Forslag til vedtægtsændring – se bilag 1 & 2.
Formanden fremlagde forslag om ændring af foreningens navn Det
Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund (DKBL) til Det
Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL).
Forslaget blev vedtaget med applaus.
Formanden fremlagde forslag til ændring af medlemsbetegnelser og
optagelse af studerende.
Hans Egon Bendorff (Lolland) spurgte til hvor ”Brand” betegnelserne
var blevet af. Formanden uddybede dette.
Jan Lehmann (Vejle) foreslog at benytte betegnelsen ”Brand- og
Beredskabspersonale”.
Henning Larsen (Vordingborg): Foreslog ”Brand- Rednings- og
Beredskabspersonale”.
Begge forslagene blev trukket efter drøftelse, da det var forsamlingens
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opfattelse at det oprindelige forslag dækkede optimalt.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Johannes Holm Iversen (Mariagerfjord) Kan der udstedes fuldmagter til
bestyrelsen?
Dirigenten oplyste at det ikke kunne lade sig gøre jf. vedtægterne.
Formanden fremlagde nu som ekstra punkt, at bestyrelsen indstillede
beredskabsinspektør Annelise Paulsen (Aabenraa) til Æresmedlem.
Forslaget blev vedtaget med applaus, og Annelise Paulsen kom ind i
lokalet, hvor hun modtog sin hædersbevisning med stående applaus.
Annelise takkede.
f.

Valg af formand.
Ikke aktuelt før i 2012.

g.

Valg af kasserer.
Ikke aktuelt før i 2011.

h.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen.
På valg er Jørn Øgendahl - modtager genvalg.
Genvalgt med applaus.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen.
På valg er Ole Olsen - modtager genvalg.
Genvalgt med applaus.

i.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Ny valg for assistent-/mestergruppen.
På valg for chef-/ledergruppen er Carsten Iversen - modtager
genvalg.
Genvalgt med applaus.

j.

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

k.

Valg af 2 revisorsuppleanter:
På valg er Niels Hejslet - modtager ikke genvalg.
På valg er Allan Holst - modtager genvalg.
Desuden er Jan Lehmann (Vejle) og Gert Mold (Roskilde) foreslået.
Det blev ved skriftlig afstemning.
Allan Holst og Jan Lehmann blev valgt som revisorsuppleanter.

l.

Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling.

* Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund * Løjtoftevej 295, 4900 Nakskov *
* www.dkbl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail mhp@dkbl.dk *

Generalforsamling den 25. august 2010
FKB har oplyst at der afholdes årsmøde i Odense den 24. – 26. august
2011. Vi skal derfor have Generalforsamling den 24. august 2011 kl.
10:00 i Odense.
Taget til efterretning.
m.

Eventuelt.
Jan Lehmann (Vejle) forespurgte til om det var korrekt at der ikke var
omkommet nogen medlemmer i årets løb. Formanden bekræftede dette.
Mogens Bjerregaard (Odense) støttede foreningen initiativer til at favne
bredt i det beredskabsfaglige miljø, samtidigt med at det stadig var
afgrænset til relevante emner. Ved overenskomstforhandlinger bør der
fokuseres på uddannelseskrav herunder bl.a. diplomuddannelse.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11:25 med at dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter han
gav ordet til formanden som bad forsamlingen udråbe et tre-foldigt leve for DKBL (for sidste gang).
Så var der 10 minutters pause før FTF-A ville komme på.
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