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REFERAT 
 

Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds ordinære generalforsamling, torsdag den 5. maj 

2022, kl. 10:00, i Harndrup Forsamlingshus, Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup.  

 

a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.  

Formanden bød velkommen, 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 generalforsamlingen 

lovlig samt beslutningsdygtig.  

Formanden fik derefter ordet igen, og nævnte de medlemmer der i årets løb var bortgået. 

Forsamlingen rejste sig og mindes dem med 1 minut stilhed. 

 

b. Bestyrelsens beretning.  
Formanden fremførte sin beretning, der er udsendt til alle medlemmer.  

Dirigenten lod forsamlingen stille spørgsmål.  

Der kom kommentarer fra Brian Eriksen omkring trafiksager inden for beredskabet. Brian 

opfordrer til at domme/afgørelser gemmes, så de kan bruges / deles ved fremtidige retssager. 

 

c. Bestyrelsen aflægger regnskab.  
Regnskabet er udsendt til alle medlemmerne. Kasserer Vagn Erik Jensen gennemgik det 

reviderede regnskab, og uddybede enkelte punkter.  

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

d. Fastsættelse af indskud, kontingent, og budget.  
Kassereren gennemgik budgettet, og oplyste at kontingent m.v. kan fortsætte uændret. 

Budget m.v. blev godkendt med applaus. 

 

e. Indkomne forslag.  

 

1. Vedtægtsændring med bestemmelse om indstilling af opstillingsparate kandidater 

til bestyrelsen. 

Michael Lohse kommenterede de 7 dage der er anført i vedtægterne, (ved 

udsendelse af materiale til alle medlemmer med bl.a. de opstillingsparate 

kandidater og andet der er relevant forud for generalforsamlingen), og mente det 

var kort tid.  

Formanden undersøger om det juridisk er muligt ved den ekstraordinære 

generalforsamling, at hæve det til 14 dage, for at give medlemmerne bedre 

mulighed for at kunne samle opbakning m.v.. 

 

2. Udnævnelse af æresmedlem Michael Petersen.  

Udnævnelsen blev godkendt med applaus, og diplom samt blomster og vingave 

blev overrakt til Michael Petersen. 

 

f. Valg af formand, p.t. Ole Olsen. Ikke aktuelt før 2024. 

 

g. Valg af kasserer, p.t. Vagn Erik Jensen. Ikke aktuelt før 2023. 
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h. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra assistent-/mestergruppen for en periode på 2. år.  

På valg er Hans Lund. Han modtager genvalg. 

Daniel Olsen Birkebæk er valgt frem til 2023. 

Hans Lund blev genvalgt med applaus. 

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra chef-/ledergruppen for en periode på 2. år.  

På valg er Mette Raun Hollesen. Hun modtager ikke genvalg. 

Kenneth Achner er valgt frem til 2023. 

Dirigenten oplyste at Johnny Leth Ochwat stiller sig til rådighed, og spurgte om der var 

andre. Thomas R. Jørgensen blev foreslået. 

Begge kandidater præsenterede sig selv, og der blev afholdt skriftlig afstemning. 

Thomas R. Jørgensen vandt afstemningen og takkede for valget. 

 

i. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en periode på 1 år:  

Bestyrelsessuppleant for assistent-/ mestergruppen. 

Michael Madsen er på valg. Han modtager genvalg. 

Michael Madsen blev genvalgt med applaus. 

 

Bestyrelsessuppleant for chef- / ledergruppen. 

Johnny Leth Ochwat er på valg. Han modtager genvalg. 

Dirigenten oplyste at Johnny Leth Ochwat stiller sig til rådighed, og spurgte om der var 

andre. Michael Lohse blev foreslået. 

Begge kandidater præsenterede sig selv, og der blev afholdt skriftlig afstemning. 

Johnny Leth Ochwat vandt afstemningen og takkede for valget 

 

j. Valg af 2 revisorer for en periode på 1. år:  

På valg er Jan Lehmann. Han modtager genvalg.  

På valg er Thorbjørn Jørgensen. Han modtager genvalg.  

Begge blev genvalgt med applaus. 

 

k. Valg af 2 revisorsuppleanter for en periode på 1 år:  

På valg er Kristian Schiang-Franck. Han modtager genvalg. 

På valg er Nikolaj Dahl Jensen. Han modtager genvalg. 

Begge blev genvalgt med applaus. 

 

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

Formanden anbefaler den 11. maj 2023 et sted i Trekantområdet. 

Formandens forslag blev godkendt. 

 

m. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 
Generalforsamlingen blev afsluttet ved formanden takkede for et godt møde, samt lykønskede de 

valgte. Stor tak til Mette Raun Hollesen for hendes tid bestyrelsen, og hun fik en buket blomster.  

 

Foreningen længe leve, Hurra, hurra, hurra.  

 

Referent Mette Raun Hollesen. 

http://www.dobl.dk/
mailto:dobl@dobl.dk

