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

GENERALFORSAMLING 28.02.2018

Referat
1. Valg af dirigent.
Valgt ved akklamation blev Knud Astrup, der konstaterede, at
generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden indledte med at anmode deltagerne om at rejse sig for at mindes
Hans Andersen, der døde i 2017.
Æret være Hanss minde.
Formanden orienterede om:
Køretøjer.
Vi har fået nye batterier i alle køretøjer. De store batterier til M1, er betalt af
Brand & Redning Midtvest.
De 2 andre batterier er sponsoreret af Skjern Plæneklipper- Service.
M1 og Land Roveren har været til syn. Omkostningerne til syn er sponsoreret af
Jørn Jørgensen.
Aktiviteter.
Vi har i årets løb deltaget i:
- Open By Night i Skjern,
- Markedsdage i Tarm,
- Beredskabsdag hos Sydvestjysk Brandvæsen i Esbjerg. Vi var inviteret af
Esbjerg Stigelaug.
- Åbent hus hos Brand & Redning MidtVest i Herning.
- Beredskabsdag i Ringkøbing.
- 40 års jubilæum hos Dykkerklubben i Skjern.
Her ud over har vi været på sommerudflugt til Mors. Vi kørte fra
brandstationen i Skjern om morgenen og mødtes hos Elsebeth & Bent, til kaffe
og rundstykker. Herefter besøgte vi Molermuseet, som var meget interessant
at se. Derfra gik turen til Ejerslev Havn, hvor vi spiste frokost på Restaurant

Lagunen. Efter frokosten havde vi en rigtig dejlig sejltur på Limfjorden. Vi så
dog ingen af de sæler, Bent havde lovet vi skulle se.
Dagen sluttede med eftermiddagskaffe hos Elsebeth & Bent. Derefter var det
hjemad efter en vellykket dag. Tak til Elsebeth & Bent.
Her ud over har vi haft vores sædvanlige klubaftner + grillaften i juni, og
juleafslutningen i december.
Økonomi.
Vi har haft indtægter fra forskellige arrangementer bl.a. kørsel til bryllup,
konfirmation m.m. + vores kontingenter, som er sat op fra 200 kr. til 250 kr.
pr. år
Vi får fremadrettet brug for at skaffe flere midler for at drive foreningen.
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 6.600,50 kr. og
udgifter på i alt 7.986,51 kr. Der er således et underskud på 1.386,01 kr.
Pr. 31. december 2017 var foreningens likvide beholdning 41.120,53 kr.
Foreningen havde i 2017 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 uændret kontingent på 250 kr. årligt, 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
8. Valg af revisorer
I henhold til vedtægternes § 6, skal der hvert år vælges 2 revisorer.
Valgt med akklamation blev:
- Knud Astrup.
- Jens Jensen.
9. Eventuelt.
Hjemmeside:
 Det blev aftalt, at Jonas Mikkelsen overtager hvervet som web-master.
Jonas undersøger om vi med fordel kan gå over til en anden Hostmaster, da
One.com er blevet for dyr.
Passivt medlem:
 På forespørgsel fra Frank Christensen blev spørgsmålet drøftet. Der var
overvejende stemning for, at interesserede bør melde sig ind som
fuldgyldigt medlem. Foreningen er så rummelig, at der er plads til alle med
interesse i veteranbrandbiler.
Andet:
 Jonas Mikkelsen foreslog, at foreningen retter henvendelse til erhvervsvirksomheder med henblik på at opnå sponsorater mod at interesserede
virksomheder får deres navn/logo med på vores hjemmeside.
Forslaget vil blive taget op i bestyrelsen.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og
forsamlingen.

Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær over et stykke smørrebrød.
Bestyrelsen

