Generalforsamling den 26. august 2009

REFERAT
Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbunds ordinære generalforsamling,
onsdag den 26. august 2009, kl. 10:00 på Hotel Hvide Hus, Aalborg.
a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
Per Seerup Knudsen, FTF, blev valgt til dirigent.
Dirigenten takkede for valget og gennemgik bestemmelserne for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig.
b. Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde hans mundtlige beretning. (Se skriftlig beretning for indhold).
Efter beretningen lod dirigenten den komme til drøftelse.
Jan Lehmann, Vejle: Vi har mistet en stor viden med Jens Chr. Jensen. Bak bestyrelsen og den
nye formand op. Hav tålmodighed.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
c. Bestyrelsen aflægger regnskab.
Kasserer Vagn Erik Jensen fremlagde regnskabet for 2008.
Forsamlingen ønskede at høre hvor udestående kontingenter var anført, og Vagn Erik henviste til
at de fremgik af note 3, som 45.900 kr. Det er den aftale der er med revisorerne. Beløbet vil blive
inddrevet, om nødvendigt med retslig inkasso. Der kan også blive tale om eksklusion.
Proceduren er mundtlig henvendelse, derefter en rykker, og så inkasso, hvis der ikke betales.
Regnskabet blev enstemmig vedtaget.
d. Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget.
Kassereren fremlagde budget for 2010.
Forsamlingen ønskede at høre hvorfor andre møder stiger fra 133.000 til 165.000 kr., og hvorfor
anskaffelser stiger fra 4.200 til 30.000 kr.?
Vagn Erik forklarede at det bl.a. var fordi formanden skulle deltage i faglige kurser som kostede
ca. 60.000 kr., og fordi der var afsat beløb til nyanskaffelser som pc, printer m.v.
Budget og uændret kontingent for 2010 blev enstemmigt vedtaget.
e. Indkomne forslag.
Bestyrelsen indstiller afdøde Jens Chr. Jensen til æresmedlem post mortem.
Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.
g. Valg af kasserer, Vagn Erik Jensen modtager genvalg
h. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen.
På valg er Troels Lindholm - modtager genvalg.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen.
På valg er Kenneth Achner - modtager genvalg.
Begge kandidater blev enstemmigt genvalgt.
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i. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
På valg for assistent-/mestergruppen er Jørn Øgendahl - modtager genvalg.
På valg for chef-/ledergruppen er Carsten Iversen - modtager genvalg.
Begge kandidater blev enstemmigt genvalgt.
j. Valg af 2 revisorer:
På valg er K. E. Richter Pedersen - modtager ikke genvalg.
På valg er Knud Erik Vestergaard - modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslog Jan Nezda, Aalborg.
Begge kandidater blev enstemmigt genvalgt.
k. Valg af 2 revisorsuppleanter:
På valg er Niels Hejslet - modtager genvalg.
På valg er Allan Holst - modtager genvalg.
Begge kandidater blev enstemmigt genvalgt.
l. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling.
Formanden foreslog at det som alm. praksis blev i.f.m. næste FKB årsmøde, der er planlagt
Brøndby den 25. august 2010.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
m. Eventuelt.
Kassereren oplyste at foreningens girokonto vil blive lukket ved årets udgang, da betalinger nu
sker via PBS eller til bankkonto.
Niels Mørup, Helsingør opfordrede til at man kiggede på den nye professions bachelor. Der
kommer mange potentielle medlemmer.
Æresmedlem Peter Tage, Aalborg, Tak for invitationen. Havde været med for 40 år siden. Det
var en god udvikling i foreningen. Jens Chr. havde været en god næstformand og en god
formand. Vi skylder ham at vi er det vi er i dag. God vind i sejlene for fremtiden.

Der var ikke flere der ønskede ordet, og dirigenten takkede for god ro og orden under
generalforsamlingen, samt gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Michael Petersen takkede for et godt møde, og ønskede de valgte tillykke med valgene.
Nu går vi i gang med 2. år med Michael som formand.
Der blev udbragt 3 hurra for foreningen.
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