
Referat. 

Generalforsamling den 26-3-2022. 

Der deltog 29 medlemmer i generalforsamlingen på Falck Svendborg. 

Punkt: 1. Valg af dirigent Hans Henrik Nielsen blev valgt. 

Punkt: 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.  Selv med covid 19 på starten af 

                  Året er der blevet arbejde med mange aktiviteter både i vest og øst samt  

                 På Egeskov. Han kom også med et ønske om hvordan vi får flere til at   

                 Deltage i vores aktiviteter det er noget der skal arbejdes med vi har fået  

                 et økonomisk tilskud til dette arbejde. Han rettede en tak til   

                 bestyrelsen for det arbejde som var udført i året løb. 

                Tage Juel gav en orientering om hvad der var blevet ændret på museet  

                 Onsdag er den dag der arbejdes på værkstedet på Egeskov fra kl.10.00 

                 Der kan man også bruge flere hænder der blev også diskuteret om der 

                 Skal være en dag med aften åbent på værkstedet. Der arbejdes med FALCK 

                 DAGEN så hvis nogen havde nogle ideer til dagen så kontakt Tage. 

Punkt: 3.  Fremlæggelse af årsregnskab v/ kassereren som blev omdelt der  

                  Blev svaret de spørgsmål der var. Regnskab blev godkendt. 

Punkt: 4. Fastsættelse af årskontingent (pt. 175,00kr.) det blev uændret for 2022 

                Han gav også en orientering om budgetforslag som også var uddelt. 

Punkt: 5. Behandling af indkommende forslag, der var ingen. 

Punkt: 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter  

 Vest: Ivan Sejersen og Hans Henrik Nielsen genvalgt. 

 Øst: Niels Karlsen og Jan Damgård Jensen   genvalgt. 



 Suppleanter: Jens Borch og Gjert Fensmann. 

Punkt: 7. Valg af bilagskontrollant og suppleant. 

 Knud Bager og Gjert Fensman. 

Punkt: 8.   Valg af medlemmer til regionsudvalgene. 

 Vest: Jørgen Back og Ivan Sejersen genvalgt.     

 Øst:   Jan Damgård Jensen og Niels Karlsen. 

Punkt: 9.   Eventuelt  : Her fik John Rostok overrakt et diplom fra  

                    BRANDMANSDAGEN som afholdes på Langvang i Randers 

                    Med tak for hans hjælpsomhed. 

Referant.     Dirigent.  

Ivan Sejersen.   Hans-Henrik Nielsen 

        

 

                 

  

 


