Generalforsamling den 28. august 2018

Referat fra
Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds ordinære generalforsamling, tirsdag den
tirsdag den 28. august 2018, kl. 14:00, Beredskab Fyn, Åsumvej 35, Odense.
Formand Michael Pedersen bød velkommen og takkede afdelingsleder Knud Otto Westergaard for lån
af lokaler m.v. fra Beredskab Fyn.
a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
Formanden foreslog æresmedlem Annelise Paulsen som dirigent. Vedtaget med applaus.
Annelise takkede for valget, og gennemgik indkaldelse, fremmøde samt dagsorden. Der var ingen
indsigelser, så hun erklærede generalforsamlingen for lovlig samt beslutningsdygtig.
b. Bestyrelsens beretning.
Formand Michael Pedersen gennemgik den udsendte skriftlige beretning, og uddybede særlige punkter
bl.a. med brug af PowerPoint.
Der var efterfølgende mulighed for at kommentere beretningen, som blev godkendt med applaus.
c. Bestyrelsen aflægger regnskab.
Kasserer Vagn Erik Jensen gennemgik det udsendte reviderede regnskab fra 2017.
Det blev bl.a. uddybet at en overført udgift på ca. 51.000 kr. fra 2016, havde belastet regnskabet i 2017.
Årets resultat var positivt med 43,952 kr. og passiver samt aktiver var i balance med 2.056.868 kr.
Der var efterfølgende mulighed for at kommenterer regnskabet, og der blev bedt om at præsentationen
med projektor blev lavet i tydeligere størrelse næste år.
Regnskabet fra 2017 blev godkendt med applaus.
d. Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget.
Kasserer Vagn Erik Jensen gennemgik det udsendte budgetforslag for 2019, og fremhævede enkelte
punkter, bl.a. at der i 2019 forventes reduceret udgift til FTF, grundet sammenlægningen af FTF og LO.
Budgetforslag 2019 blev godkendt med applaus.
e. Indkomne forslag.
Dirigent Annelise Paulsen oplyste at der ikke var indkommet forslag.
f. Valg af formand.
Dirigent Annelise Paulsen oplyste at det ikke var aktuelt før 2020.
g. Valg af kasserer, ikke aktuelt før i 2019.
Dirigent Annelise Paulsen oplyste at det ikke var aktuelt før 2019.
h. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen.
På valg er Torben Skovgaard.
Det blev oplyst at Torben var blevet forfremmet til viceberedskabsinspektør, og dermed overført til
chef-/ ledergruppen. Bestyrelsen foreslog Mette Raun Hollesen fra Service & Beredskab Horsens.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Mette blev valgt med applaus.
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Derefter oplyste dirigenten, at der var opstået endnu en vakant plads som bestyrelsesmedlem i assistent/ mestergruppen, idet Carsten P, Nielsen havde fået anden beskæftigelse og havde skiftet fagforening.
Dirigenten oplyste at bestyrelsen foreslog Daniel Olsen Birkebæk fra Beredskab Fyn.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Daniel blev valgt med applaus
Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen.
På valg er Ole Olsen - modtager genvalg.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Ole blev genvalgt med applaus.
i. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
På valg for assistent-/mestergruppen er Mette Raun Hollesen.
Da Mette netop var blevet valgt som bestyrelsesmedlem, oplyste dirigenten at man foreslog Dennis
Thode Pedersen fra TrekantBrand som suppleant.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Dennis blev valgt med applaus.
På valg for chef-/ledergruppen er Erik Andersen – modtager genvalg.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. Erik blev genvalgt med applaus.
j. Valg af 2 revisorer:
På valg er Jan Nedza - modtager ikke genvalg.
På valg er Knud Erik Vestergaard - modtager ikke genvalg.
Dirigenten oplyste at bestyrelsen foreslog Jan Lehmann fra TrekantBrand samt Torben Skovgaard fra
Beredskab Fyn.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. De blev valgt med applaus.
k. Valg af 2 revisorsuppleanter:
På valg er Jan Lehmann og Gert Molt. Dirigenten oplyste at Jan netop er valgt som revisor, og Gert
ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsens forslag var Thorbjørn Jørgensen fra Østjyllands Brandvæsen samt Kristian Schiang-Franck
fra Helsingør Kommunes Beredskab.
Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Thorbjørn og Kristian blev valgt med applaus.
l. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling.
Dirigenten gav ordet til formand Michael Pedersen. Han forklarede at DOBLs generalforsamling
gennem mange år havde været placeret om formiddagen på den første dag i Danske Beredskabers
Årsmøde, og at andre organisationer havde gjort tilsvarende. Nu var der gennem de sidste to år sket
ændringer i programmet for Årsmødet, som gjorde at DOBL havde lagt generalforsamlingen på
eftermiddagen før Årsmødet. Forsamlingen blev bedt om at komme med tilkendegivelser på om det var
en fortsat brugbar løsning, eller om generalforsamlingen skulle placeres uafhængigt af Årsmødet.
Det blev drøftet og man enedes om at bestyrelsen kan fremsætte forslag til næste års generalforsamling,
om nødvendigt indeholdende vedtægtsændringer for en anden placering. Det vil så kræve både en
ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Det blev derfor vedtaget, at næste års generalforsamling placeres i tilknytning til Danske Beredskabers
Årsmøde, samt at det offentliggøres snarest muligt.
m. Eventuelt.
Der var ikke emner under dette punkt
Der blev takket for dirigentens varetagelse af generalforsamlingen og hun fik overrakt en vingave.
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Forsamlingen afgav et trefoldigt leve for DOBL.
Generalforsamlingen sluttede kl. 14:58.
Referent, Ole Olsen

Efter generalforsamlingen oplyste formanden, at der ville være en kort pause, inden dagens øvrige
indlægsholdere gik i gang.
Det var bl.a. kundechef Jens Johan Nordentoft fra PFA, beredskabsinspektør Jan Bruun om branden
ved Holbæk Sygehus, udrykningsleder Johnny Leth Ochwat om forløbet efter et færdselsuheld ifm.
udrykningskørsel.
Indlæggene sluttede med advokat Torben Koch, som orienterede om, hvordan man skal forholde sig,
hvis man kommer ud for et trafikuheld.
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