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REFERAT 
 
Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds ordinære generalforsamling, onsdag den 24. august 
2016, kl. 10:00, DGI Huset, Vejle. 
 
 a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden. 
  Formanden foreslog æresmedlem Annelise Paulsen, Aabenraa. 
  Valgt med applaus. 
  Annelise gennemgik indkaldelsen til årets generalforsamling, og 
  vedtægterne. Der er fremmødt 55 medlemmer samt 3 gæster 

Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. 
 
 b. Bestyrelsens beretning. 
  Formanden gennemgik beretningen, og uddybede særlige emner. 
  Der var efterfølgende mulighed for at kommentere den. 

Dirigent Annelise spurgte om der var bemærkninger, hvilket ikke 
  var tilfældet. Godkendt med applaus. 
 
 c. Bestyrelsen aflægger regnskab. 

Vagn Erik gennemgik det udsendte regnskab, som indeholdt et 
indskud på garantifonden på 150.000 kr.  
Der var efterfølgende mulighed for at kommentere det, hvilket 
ingen ønskede. Godkendt med applaus. 
  

 d. Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget. 
  Vagn Erik foreslog uændret kontingent og fremlagde budgettet. 
  Fra Michael Enevold Pedersen var der efterfølgende spørgsmål til 
  lønudgiften som stiger 70.000 kr. og næste år 100.000 kr. Hvad er  
  årsagen. 
  Vagn Erik forklarede at det skyldes ændrede forhold omkring 

formandens ansættelse, da han til nytår vil overgå fra tjeneste- 
mandsansættelse ved Lollands Kommune, og til ansættelse ved  
DOBL. Det giver en større enegangsudgift til pensionsindbetalingen.  

 
e. Indkomne forslag. 

 
f. Valg af formand, Michael Petersen modtager genvalg. 

Genvalgt med applaus. 
 

g. Valg af kasserer, ikke aktuelt før i 2017. 
  
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 Erik Andersen – 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. 
  Michael Petersen orienterede om at næste års generalforsamling 

skal være i Odense, men dato og tid skal kunne afstemmes i forhold 
til Danske Beredskabers tidsplan, som ikke foreligger endnu.  
Der blev givet accept til at dato og tid fastlægges senere, og  
udmeldes i god til inden årsmødet. 

 
 m. Eventuelt. 
  Annelise Paulsen gav mulighed for at komme med bidrag. 

1. Michael Lohse roste at der fremadrettet gives mulighed for at 
tage hensyn til de forskellige generalforsamlinger ved årsmødet, 
og den øgede brug af tillidsrepræsentanter. Men han ville gerne 
have at formanden knyttede et par ord til situationer med 
uoverensstemmelser mellem chefer og højtstående 
medarbejdere.  
Formanden uddybede dette, og forklarede bl.a. at der i nogle 
tilfælde kunne blive tale om at parterne fik tilknyttet individuel 
advokatbistand. 
 

2. Søren Korsgaard spurgte til evt. overenskomstmæssige 
uoverensstemmelser, og formanden forklarede at de afklares på 
normal vis mellem arbejdsgiverens organisation (KL) og DOBL 
som benytter FTF. 

 
Der var ikke yderlige som ønskede ordet, og dirigenten gav det 
derfor tilbage til formanden. Han takkede for genvalget, samt en 
god og rolig generalforsamling. 
 

Referent Ole Olsen 


