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

GENERALFORSAMLING
26. februar 2020 kl. 19.00 på Skjern Brandstation

Referat.
1. Valg af dirigent.
 Jonas Mikkelsen valgt.
2. Bestyrelsens beretning v. formanden.
 Køretøjer:
Med hensyn til køretøjer, så har M1 fået monteret ny startkrans. Der ud
over kun almindelig vedligeholdelse.
M1 er på nuværende tidspunkt ved maler, og er klar i løbet af kort tid.
I august måned havde vi på brandstationen en seance, hvor filialdirektøren
fra Nordea overrakte os de 30.000 kr. som Nordea Fonden har sponsoreret.
 Aktiviteter:
Vi har i årets løb deltaget i Open by Night i Skjern, Markedsdag i Tarm,
Beredskabsdag hos Sydvestjysk Brandvæsen i Esbjerg og åbent hus hos
Brand & redning Midt/Vest i Herning.
Endvidere har vi besøgt Kim Vang i Struer, hvor vi så hans imponerende
samling af brandhjelme. På hjemvejen besøgte vi brandmuseet i Holstebro
som har mange fine køretøjer.
Vi har haft vores sædvanlige klubaftner + grillaften i juni og juleafslutning
med glögg og æbleskiver..
Formanden takkede medlemmerne for deres aktive støtte til foreningen og
bestyrelsen for et godt samarbejde.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
3. Aflæggelse af regnskab v. kassereren.
 Foreningen har haft kontingentindtægter på 4.200 kr. og indtægter fra
arrangementer på 3.350 kr. og således indtægter på i alt 7.550 kr.
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Der har været udgifter til køretøjer i form af forsikringer og vægtafgift,
udgifter til markedsføring og obligatoriske netbankforsikring + udgifter til
afholdelse af generalforsamling og gaver på i alt 10.271,76 kr.
Året resultat er således et underskud på 2.721,76 kr.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
4. Indkomne forslag
 Intet.
5. Budget og fastsættelse af kontingent
 Medlemskontingentet fastholdes på 250 kr. årligt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Ingolf Vinther
-Carl Aage Iversen
- Kaj Dahl Jepsen
Alle blev genvalgt med akklamation.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleanten vælges for 1 år. På valg er:
Ole Kjær genvalgt med akklamation.
8. Valg af revisorer
I henhold til vedtægternes § 6, skal der hvert år vælges 2 revisorer. På valg er:
Knud Astrup og Jens Jensen genvalgt med akklamation.
9. Eventuelt.
 Der blev stillet spørgsmål om hvad den obligatoriske netbankforsikring
dækker. Kassereren vil skrive ud til medlemmerne herom.
 Forslag om at besøge brandmuseet i Oksbøl.

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

Bestyrelsen
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