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

 

GENERALFORSAMLING 
23. februar 2022 kl. 19.00 på Skjern Brandstation 

 
Referat.  
 
1. Valg af dirigent.  

• Knud Astrup valgt. 

 
2. Bestyrelsens beretning v. formanden.  

• 2021 har været et år præget af Coronaen. Dog har vi heldigvis været i stand til at 
gennemføre en del af vores aktiviteter i løbet af året. 

 
Køretøjer: 
Med hensyn til køretøjerne har M1 fået repareret bremser og skiftet bremseslanger på 
venstre forhjul. Der er stadig problemer med højre forhjul, som vi håber vi får løst.  
Endvidere har vi fået repareret selvstarteren.  
Brændstofsystemet er blevet renset bl.a. har dieseltanken været afmonteret og blevet 
rengjort. 
På Land Roveren skal vi have repareret bremser. 
Da det jo er ælde køretøjer, vil der jo være nogle udfordringer. 
 
Aktiviteter: 
Vi har i årets løb deltaget i Open By Night i Skjern, Beredskabsdag i Herning og været på 
besøg på Retro Museet i Ulfborg. 
Vi har haft de fleste af vore klubaftner, grill-aften i juni og juleafslutningen med glögg og 
æbleskiver. 
 
Økonomi: 
Foreningens indtægter kommer fra vores kontingent, sponsorater fra Ringkøbing 
Landbobank og Skjern Bank. I år har der ingen indtægter været fra arrangementer. 
Gode ideer til at vi kan få flere penge i kasser efterlyses. 
 
Formanden sluttede af med at takke medlemmerne for deres interesse og bestyrelsen for 
godt samarbejde. 

 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Aflæggelse af regnskab v. kassereren.  

• Regnskabet viser en indtægt på 12.391,40 kr. og en udgift på 14.106,80 kr. og således et 
underskud på 1.715,40 kr. 

Indtægterne stammer fra medlemskontingent 3.300 kr. og sponsorater på 9.091,40 kr. 



Vægtafgift, bilforsikringer, Netbank forsikring, årsgebyr til banken og negative renter er en 
hård belastning for en lille forening, men er udgifter vi ikke kan komme uden om. 

Vi har i 2021 ikke haft indtægter fra deltagelse i arrangementer 

Da regnskabet viser, at medlemskontingentet slet ikke kan dække udgifterne, vil det fortsat 
være nødvendigt, at der ydes en indsats for at styrke foreningen økonomi.   

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag  
 Med det formål at gøre noget ekstra for at forøge foreningens indtægter, er der stillet forslag om, 
at foreningen opretter en MobilPay konto. I den forbindelse, at vi får lavet nogle skilte med 
MobilPay nummeret på til opstilling ved brandbilerne, når vi er ude til arrangementer. Dette gør 
det let for folk der vil støtte foreningen, at donere et beløb ved at øverføre pengene via MobilPay.   
Forslagsstilleren oplyser, at vi kan bruge MobilPay Box, som er billigere en MobilPay erhverv. Til 
MobilPay Box betaler man 15 kr. for hver 1.000 kr. der bliver indbetalt, og man kan højest 
indsamle 30.000 kr. årligt. 
 
Forslaget blev drøftet, og der var en positiv stemning for forslaget. Det blev besluttet, at emnet 
tages op i bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
 

5. Budget og fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet fastholdes på 250 kr. årligt.  

 
Bestyrelsens indstilling blev godkendt.  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg er:  
- Ingolf Vinther  
- Carl Aage Iversen  
- Ole Kjær Kristensen  
 
Alle blev genvalgt. 
 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen  
På valg er: 
- Flemming Sørensen. 
Suppleanten vælges for 1 år.  
 
Flemming Sørensen blev genvalgt. 
 

8. Valg af revisorer  
I henhold til vedtægternes § 6, skal der hvert år vælges 2 revisorer. På valg er:  
- Knud Astrup  
- Jens Jensen  



 
Begge blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt.  
Ikke noget. 

 

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


