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24. august 2022. 
 

REFERAT, DOBL ekstraordinær generalforsamling 2022. 

  
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 24. august 2022, kl. 10:15 -10:45 ved 

Odense Congress Center, ifm. Danske Beredskabers Årsmøde 2022. 

 

Som indledning til mødet fik TJM Forsikring ved Flemming Drud Pedersen tid til at orientere om de 

sidste nye tiltag, samt mulighederne via Interesseforeningen. Der blev også foretaget en lille 

lodtrækning blandt de fremmødte om nogle gode gaver. (Se vedhæftede materiale). 

 

Derefter fik Fællessekretariatet ved Joy Amandus Andersen tid til at orientere om de nye barsels- og 

omsorgsregler. (Se vedhæftede materiale). 

 

Vi gik derefter over til dagsordenen. 

 

a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.  

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og foreslog Michael Petersen som 

dirigent. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, og Michael blev valgt med 

applaus.  

Dirigenten gennemgik indkaldelsen og dagsordenen og erklærede den ekstraordinære 

generalforsamling lovlig samt beslutningsdygtig. Formanden fik derefter ordet igen. 
  

b. Forslag til vedtægtsændring.  

Formanden gennemgik baggrunden til punktet samt redegjorde for vedtægts-

ændringen, ved at gennemgå det tidligere udsendte materiale. (Se vedhæftede). 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til det fremlagte, hvilket ikke var tilfældet. 

Der blev også spurgt om der var nogen som ønskede skriftlig afstemning, hvilket ikke 

var tilfældet. 

Der blev derefter foretaget afstemning ved håndsoprækning.  

Forslaget blev vedtaget med flertal, samt applaus. 

(21 stemte for, 1 undlod at stemme, 0 stemte imod). 

 
c. Eventuelt. 

1. Formanden fik ordet og oplyste at næste års ordinære generalforsamling afholdes 

torsdag den 11. maj 2023 ved Fjelsted Skov Hotel & Konference på Fyn. 

Der var ikke yderligere punkter, og dirigenten afsluttede sit hverv. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet ved formanden takkede for et godt møde,  

Foreningen længe leve, Hurra, hurra, hurra.  

 

 

Referent Kenneth Achner. 
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