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”FORENINGEN TIL BEVARELSE AF BRAND OG REDNINGSMATERIEL I 
RINGKØBING- SKJERN KOMMUNE” 

-FBBR- 
 

 GENERALFORSAMLING 25.02.2015 
 

 
 
Referat 
 

1. Valg af dirigent. 
Valgt ved akklamation blev Ole Kristensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var 
indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. 

 
2. Bestyrelsens beretning.  

 
Ingolf Vinther orienterede om:  
 
Køretøjerne. 
Indregistrering: 
Vi har nu fået alle køretøjer indregistreret og forsikret. At få VWen indregistreret var en sej 
omgang i forhold til SKAT, om der skulle betales registreringsafgift eller ikke. Men vi slap 
ikke og måtte betale 8.200 kr. i registreringsafgift. 
 
Vedligeholdelse: 
M1 skal males i materielrummet. Pumper er repareret og klar, men vi har et lille problem 
med oliespild, som vi skal have rettet. 
 
Landroveren skal have bremserne repareret. 
 
VWen mangler lidt indvendig montering, men er ellers klar til ”udrykning”. 
 
Aktiviteter. 
 Angående vores klubaftener prøver bestyrelsen at lave en plan for hvilke aktiviteter der 
skal foregå, som så sendes ud til medlemmerne. 
 
Vi har været til Veterantræf hos Esbjerg Stigelaug i august måned, Jysk Veterantræf i Tarm 
+ andre arrangementer hvor vi har kørt med børn og studenter. 
 
Vi har lavet en lille charmeoffensiv, hvor vi har været i Lem og Ringkøbing. 
 
I samarbejde med Skjern Brandmandsklub, var vi i september med til at arrangere Skjern 
Brandvæsens 100 års jubilæum lørdag den 13. september. Det var en fantastisk dag med 
besøg af rigtigt mange flotte veterankøretøjer fra både nær og fjern. 
 
Endvidere har vi haft vores sædvanlige grillaften i juni + juleafslutningen i december hvor 
Bent lavede et sjovt indslag. 
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Økonomi. 
 På Skjern Brandmandsklubs generalforsamling blev der stillet forslag om en evt. kollektiv 
indmeldelse i FBBR. Det vil der blive taget stilling til i den nærmeste fremtid. 
 
Vi har desværre ikke for mange indtægter. Vi prøver at skaffe midler fra diverse 
pengeinstitutter m.m. 
Fra de fonde vi har søgt hos, har der ikke været ”gevinst”.  
 
 
Formanden sluttede af med at takke medlemmerne for deres interesse for foreningen, 
ligesom han takkede bestyrelsen for godt samarbejde. 
 
Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 

 
3. Aflæggelse af regnskab. 

Bent Foldager gennemgik regnskabet der viser indtægter på i alt 21.000 kr. og udgifter på i 
alt 26.434,50 kr. Der er således et underskud på 5.434,50 kr. 

  
Pr. 31. december 2014 var foreningen likvide beholdning 30.615,01 kr. 
 
Årsagen til underskuddet ligger i de udgifter foreningen har haft i forbindelse med 
indregistrering af VW-sprøjten. Dels indregistreringsafgiften dels udgifter til syn og 
nummerplader. 
      
Kassereren oplyste, at foreningen i 2014 havde 14 betalende medlemmer.    

 
Kassereren beretning blev godkendt med akklamation. 

 
4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 
5. Budget og fastsættelse af kontingent 

 Bestyrelsens indstilling om at budgettet for 2015 baseres på uændret medlemsantal og 
uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt godkendt. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valgt med akklamation blev: 
- Jørn Jørgensen 
- Bent Foldager 

 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Valg med akklamation blev: 
- Ole Kjær   
 

8. Valg af revisorer 
I henhold til vedtægternes § 6, skal der hvert år vælges 2 revisorer.  
Valgt med akklamation blev: 
 -Hans Andersen  
- Peter Lambæk.  
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9. Eventuelt. 
 

Bestyrelsen rejste spørgsmålet om hvorvidt det vil være en god ide at ændre foreningen navn. 
Dette i betragtning af at navnet er meget langt. 
Emnet blev drøftet, men der var ikke stemning for at ændre navnet, da navnet findes 
dækkende for foreningens formål og virke.  
 
Jonas Mikkelsen påpegede, at de aktiviteter f.eks. besøg i kommunes byer, ikke bør erstatte  
de ordinære klubaftener, men at klubaftenerne fastholdes uanset andre aktiviteter. 
 
Der var generelt opbakning til dette synspunkt. 
 
Ole Kristensen påpegede, at det kunne være et forsøg værd at søge LEGO fonden om støtte. 
Evt. kunne foreningen til gengæld tilbyde at deltage i et arrangement i Billund.   
 
Bestyrelsen vil overveje forslaget. 
 
Hans Andersen foreslog, at foreningen ved kommende generalforsamlingen serverer 
smørrebrød. For medlemmernes regning.  
 
Bestyrelsen vil overveje forslaget. 
 

      
 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
 
 

Bestyrelsen 


