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

-FBBR- 
 

 GENERALFORSAMLING 24.02.2016 
 

 
Referat 
 

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

 
2. Bestyrelsens beretning.  
 

Ingolf Vinther indledte med at anmode deltagerne om at rejse sig og holde 1 
min. stilhed for at mindes Ole Christensen der døde i 2015. 
Æret være Oles minde. 
 
Formanden orienterede om:  
 
Foreningens navn. 
Henviste til at der på sidste generalforsamling blev diskuteret, om vi skulle 
ændre foreningens navn, men beslutningen blev, at vi fastholder FBBR. 
 
Brandmandsklubben. 
På brandmandsklubbens generalforsamling i 2015, blev der stillet forslag om, 
at man kollektiv skulle melde sig ind i FBBR. Dette blev desværre nedstemt af 
klubbens medlemmer. 
Vi har dog efterfølgende fået nogle enkle af brandmændene som medlemmer. 
 
Køretøjerne. 

 M1 mangler stadig at blive malet i materielrummene. Sidelågene er ved 
at blive repareret. 

 

 Der er blevet repareret bremser på Land Roveren. 
 

 VWen er ved at være færdig. 
 
Aktiviteter. 
 Vi har i årets løb deltaget i Open By Night i Skjern, Veterantræf i Tarm, 
Markedsdage i Tarm,  Veterantræf hos Esbjerg Stigelaug hvor vi var samlet på 
Torvet sammen med mange andre gamle køretøjer. 
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Endvidere har vi været i Esbjerg for at se opbygningen af stigelauets gamle 
brandbil. 
 
Vi har i årets løb haft vores sædvanlige klubaftner + grillaften i juni samt 
juleafslutningen i december. 
 
Økonomi. 
Vi har fået et sponsorat fra Ringkøbing Landbobank på 2.500 kr. i 2015, 2016 
og 2017.  
Ellers har vi ikke de store indtægter ud over vores kontingent. 
 
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. 
Kassereren gennemgik regnskabet der viser indtægter på i alt 9.400 kr. og 
udgifter på i alt 7.783,34 kr. Der er således et overskud på 1.616,66 kr. 

  
Pr. 31. december 2015 var foreningens likvide beholdning 32.242,61 kr. 
 
Kassereren oplyste, at foreningen i 2015 havde 15 betalende medlemmer.    

 
Kassererens 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 2016 baseres på uændret 
medlemsantal og uændret kontingent, blev enstemmigt godkendt. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valgt med akklamation blev: 
- Ingolf Vinther 
- Carl Aage Iversen 
- Kaj Dahl Jepsen 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Valg med akklamation blev: 
- Ole Kjær   
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8. Valg af revisorer 
I henhold til vedtægternes § 6, skal der hvert år vælges 2 revisorer.  
Valgt med akklamation blev: 
 -Hans Andersen  
- Knud Astrup.  
 

9. Eventuelt. 
 

Bestyrelsen spurgte, om der er stemning for at foreningen deltager i 
brandbiltræffet i Kjellerup den 16. april. 
Der var stemning for at vi deltager med mindst 1 køretøj.  
 
Jonas Mikkelsen henledte opmærksomheden på, at foreningen er på Facebook. 
 
 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
 
 
Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær over et stykke smørrebrød. 
 

Bestyrelsen 


