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Referat fra generalforsamling den 27. august 2019 i Odense. 
 

Generalforsamlingen startede kl. 14:00 med en velkomst ved myndighedschef fra Beredskab Fyn, 

Mikael Pedersen. Han orienterede kort om de lokale forhold. 

 

a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.  

Formanden bød velkommen, og oplyste at bestyrelsen foreslog Joy Amandus Andersen fra HI som 

dirigent. Joy redegjorde kort for sin HR fortid i diverse foreninger og styrelser. Michael spurgte om 

der var andre forslag til dirigent. Joy blev valgt med applaus. 

 

b. Bestyrelsens beretning.  

Den udsendte skriftlige beretning blev suppleret med den mundtlige, som aflægges på 

generalforsamlingen. Beretningen startede med at Michael holdt 1 minuts stilhed for en bortgået 

kollega, Dan Leo Johansen, MJBR.  
Under punktet med ”Den Danske Redningsberedskabspris” kunne han oplyse at prisen uddeles i 

forbindelse med den årlige mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk i Holmens Kirke, 

fredag den 4. oktober 2019.  

 

c. Bestyrelsen aflægger regnskab.  

Kasserer Vagn Erik Jensen fremlagde regnskabet, og gennemgik relevante punkter. Regnskabet var 

tidligere blevet udsendt til alle medlemmer. 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger. 

Michael T. Lohse spurgte til hvor udgifterne til TR-uddannelser var konteret. Vagn Erik oplyste at 

det var under kurser, med en post på ca. 80.000 kr.  

Regnskabet blev vedtaget med applaus. 

 

d. Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget.  

Kasserer Vagn Erik Jensen gennemgik punktet, og indrømmede at der var en fejl i det udsendte, 

idet der stadig stod FTF, hvor der nu bør stå FH. (Fagbevægelsens Hovedorganisation). 

Han gennemgik derefter andre relevante områder. 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger. 

Det blev vedtaget med applaus. 

 

e. Indkomne forslag.  

 

Forslag til vedtægtsændring – se bilag 1.  

Formanden gennemgik forslaget, og argumenterede for at vores generalforsamling blev flyttet som 

foreslået til 2. kvartal, hovedsalig i maj måned. 

Dirigenten spurgte om der var yderligere bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet. 

Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning, et stort flertal stemte for forslaget, ingen stemte 

imod, én undlod at stemme. 

Forslaget blev vedtaget med applaus. 

 

Forslag til oprettelse og deltagelse i et fællessekretariat – se bilag 2.  

Formanden redegjorde grundigt for det udsendte forslag og anerkendte, at der siden var sket 

justeringer efter grundig dialog med medlemmerne.  

Det er nu vores anbefaling, at der ikke skal være tale om en formand på deltid, men fortsat være en 

formand på fuldtid. 
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Dirigenten spurgte om der var andre bemærkninger. 

 

Finn Antonisen bakkede op om forslaget og var meget tilfreds med, at det nu var ændret til fortsat 

at være en formand på fuldtid. Skulle det blive dyrere, måtte man finde en løsning på det. 

 

Michael T. Lohse spurgte til om der også blev arbejdet på en fortsat brug af næstformand samt 

øvrige bestyrelsesmedlemmer, så man fagligt var velkørende. Formanden bekræftede dette, idet det 

vil fortsætte som hidtil, og endda er blevet forbedret ved brug af digitale arkiver, som kan tilgås af 

de relevante. 

 

Lasse Pedersen spurgte om der var lavet beregninger på dette, og om det var medtaget i budget for 

2020. Formanden svarede, at det ikke var præcist beregnet endnu, idet arbejdet stadig pågår, og 

bl.a. afhænger af de aftaler, der laves med en formand ved ansættelsen. Der var mange udgifter ifm. 

hans ansættelse, idet han jo var tjenestemand.  

 

Kristian Schiang-Franck spurgte til hvordan en ny formand vælges. Formanden oplyste at det skete 

på generalforsamlingen, og alle kunne stille op. 

 

Dirigenten spurgte om der var yderligere bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet. 

Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning, alle stemte for forslaget. Ingen stemte imod, og 

ingen undlod at stemme. 

Forslaget blev vedtaget med applaus. 

 

f. Valg af formand, 

Ikke aktuelt før 2020.  

 

g. Valg af kasserer.  

På valg var Vagn Erik Jensen.  

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Genvalgt med applaus. 

 

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

På valg var Daniel Olsen Birkebæk.  

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Genvalgt med applaus. 

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen.  

På valg var Kenneth Achner.  

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Genvalgt med applaus. 

 

i. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:  

På valg for assistent-/mestergruppen var Dennis T. Pedersen, som ikke modtog genvalg pga. 

jobskifte.  

Bestyrelsen foreslog Nikolaj Dahl Jensen fra TrekantBrand. 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Valgt med applaus. 
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På valg for chef-/ledergruppen var Erik Andersen.  

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Genvalgt med applaus. 

 

j. Valg af 2 revisorer:  

På valg var Jan Lehmann. 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Genvalgt med applaus. 

 

På valg var Torben Skovgaard. 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Genvalgt med applaus. 

 

k. Valg af 2 revisorsuppleanter:  

På valg var Thorbjørn Jørgensen. 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Genvalgt med applaus. 

 

På valg var Kristian Schiang-Franck. 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Genvalgt med applaus. 

 

l. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling.  

Formanden redegjorde for de forskellige muligheder og der blev foretaget en drøftelse i plenum. 

Der var stor tilslutning til at den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt omkring frokosttid 

på foreningens 50-års fødselsdag, fredag den 13. december 2019, et sted i Trekantområdet. 

 

m. Eventuelt. 

Der var ikke umiddelbart emner under dette. 

 

1). Formanden takkede dirigenten for hendes måde at styre os gennem generalforsamlingen på og 

overrakte hende en lille vingave. 

Hun fik derefter forsamlingens applaus. 

 

2). Formanden blev derefter af bestyrelsen bedt om at sætte sig. Kenneth Achner overrakte ham på 

bestyrelsens vegne en gave som anerkendelse af det store arbejde han udfører for medlemmerne. 

Der blev afsluttet med applaus.  Formanden takkede. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 15:05, ved at formanden bad forsamlingen udråbe et trefoldigt 

leve for DOBL. 

 

Referent Ole Olsen. 

 

Efter generalforsamlingen oplyste formanden, at der ville være en kort pause, inden dagens øvrige 

indlægsholdere gik i gang.  

Det var brandefterforsker René Ruusunen, MOE, der leverede et indlæg om forsikringsselskaber og 

brandefterforskning. Efterfulgt af indsatsleder Jesper Rossen, Beredskab Fyn, som orienterede om 

togulykken på Storebælt. 
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