
Referat 

Generalforsamling den 11-9-2021 i FMV. 

Der deltog 25 medlemmer i generalforsamlingen på Falck i Svendborg. 

Punkt: 1. Valg af dirigent Gunnar Moeskær blev valgt. 

Punkt:  2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. Han oplæste navnene på de  

                   Medlemmer som ikke er blandt os mere siden sidste generalforsamling  

                   ÆRET VÆRE DERES MINDE. 

                   Aktiviteterne har jo været præget af covid-19, men noget er der udført 

                   I vest og øst samt på museet Egeskov der har ikke været 

                  Afholdt FALCK DAG de sidste 2 år.  Carsten oplyste at han skal til møde i  

                 Oktober vedrørende tilskud fra velfærd det bliver muligvis nedsat.  

                 Hvis man ikke er enig med de synspunkter om en sag der diskuteres så  

                 Tag kontakt til personen ikke over Facebook det sprog som tales der er  

                 Ikke det pæneste man ser. Alt i alt så der jo lavet en masse frivillig  

                  Arbejde i foreningen og det siger jeg tak for. 

Punkt: 3. Fremlæggelse af årsregnskab V/ Vores nye kasserer John gennemgik  

                Regnskabet som var omdelt, han oplyste at der lavet et abonnement på 

                 Leje af en ny computer til FMV ligeså gennemgik den nye opsætning  

                  Af vores regnskab så det let kan overdrages et flot arbejde der er udført. 

                Regnskabet blev godkendt. 

Punkt:   4. Fastsættelse af næste års kontingent uændret (175,00 kr.)  

Punkt:  5.   Behandling af indkommende forslag (der var ingen). 

Punkt:  6. Valg til bestyrelse: Formaden Carsten blev genvalgt. 



             Fungerende kasserer John Rostok blev valgt. 

             Kevin Gyes blev genvalgt i region øst. 

             Suppleanter: Jens Borch og Gjert Fensman genvalg. 

Punkt:  7. Valg af revisor og suppleanter: Revisor Knud bager genvalg. 

                   Bilagskontrollant: Gjert Fensman genvalg. 

Punkt: 8. Valg til regionsudvalgene øst: Kevin Gyes, Fatih Kasap, John Axel Hansen 

                   Genvalg. 

                  Vest: Gunnar M Pedersen, Jens Borch, Knud Bager genvalg. 

Punkt: 9. Eventuelt: Tage Juel gav en orientering om de ændringer der skal ske på  

                 Egeskov der er en konsulent på opgaven og så skal der laves varme på   

                Museet så de kan holde åbent hele året. Der blev en debat om de private 

               Køretøjer som kører i FMV de skal have en erklæring af Falck inden de kører  

              Ligeså om de skulle opmærkes at de var privatejede, kursus i førstehjælp  

            Og hjertestarter blev drøftet. vi har mange enheder i FMV. 102 stk. 

              Hans Henrik gav en orientering om medlemsantal i FMV. 

             32 nye medlemmer, Sletninger 19 restance, og så der 8 som er død. 

              Et flot blad vi laver 4 gange om året det kan godt trække nye medlemmer. 

 Referant.  

Ivan Sejersen . 

              

 

 


