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

GENERALFORSAMLING 27.02.2019

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 orienterede om:
Køretøjer.
Med hensyn til køretøjerne så har M1 været ”ukampdygtig” i en periode, og er
det stadig.
Vi troede egentlig, at det var selvstarteren det var galt med, med det viste sig
at det var startkransen der var gået løs. Den er vi ikke selv i stand til at skifte.
Brand & Redning MidtVest har lovet at skifte den for os.
Aktiviteter.
Vi har i årets løb deltaget i:
- Open By Night i Skjern.
- Markedsdage i Tarm.
- Beredskabsdag hos Sydvestjysk Brandvæsen i Esbjerg.
- Åbent hus hos Brand & Redning MidtVest i Herning.
- Besøg hos Skjern Plæneklipperservice .
- Sædvanlige klubaftener.
- Grillaften i juni.
- Juleafslutning.
Økonomi.
Vi har haft lidt indtægter fra forskellige arrangementer, dog ikke det helt store
+ vores medlemskontingent.
Som jeg nævnte på sidste generalforsamling, så Har vi brug for at finde nogle
flere indtægter, så vi i det mindste har de indtægter der svarer til
driftsomkostningerne.

Vi har fået sponsorater fra:

- Skjern Bank på 5.000 kr.
- Landbobanken på 2.500 kr.
- Nordea Fonden på 30.000 kr. Er ”øremærket” til maling af M1.
Hjemmeside.
Som I sikkert har bemærket, har vi fået ny hjemmeside. Det er Jonas der har
lavet en rigtig fin hjemmeside og som har ansvaret for den.
Tak til Jonas.
Bent har lavet nye flotte brochurer/folder.
Tak til Bent.
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 47.047,25 kr. og
udgifter på i alt 11.274,28 kr. Der er således et overskud på 35.772,97 kr.
Pr. 31. december 2018 var foreningens likvide beholdning 76.893,50 kr.
Foreningen havde 16 betalende medlemmer i 2018.
Regnskabet er godkendt af revisorerne den 1. februar 2019 uden
bemærkninger.
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:
- 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:
- Knud Astrup.
- Jens Jensen.
9. Eventuelt.
Formanden orienterede om, at vi er inviteret til Struer og se en udstilling af
brandhjælme m.m. og besøge Holstebro Brandstation. Bliver engang i foråret.
Frank spurgte, og vi kan blive ved med at få reservedele til M1?
Svar: Man kan få alle reservedele til M1.

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

