
Referat af Generalforsamlingen den 9. marts 2022

Formanden Leif Christensen bød velkommen til generalforsamlingen, som nu igen kunne
afholdes i marts måned, som foreskrevet i vedtægterne.
Mødet startede med en orientering om Falck nu og i fremtiden.
I år havde vi den fornøjelse, at have Områdeleder assistance Brian Oldsgaard til at berette
Om situationen i Falck.
Brian for talte kort om situationen i  fraktionen AMBULANCE.
Derefter en kort orientering om BRAND.
Brian har ansvaret for fraktionen assistance i Region nord og midt vest.
Denne fraktion fortalte Brian dybtgående om. Han kunne berette, at siddende syge-
transport på abonnement var i stor stigning. Dette var positivt. M.h.t. autotansport
var en stor del af assistancer udført af leverandører udefra.
Svær bjergning udfører Falck ikke mere, det bliver klaret af andre leverandører.
Der blev stillet flere spørgsmål til Brian, som villigt svarede på.
Efter en god rimes tid sluttede Brians orientering, som blev afsluttet med applaus.
TAK til Brian.
Herefter blev der serveret frokost i form af smørrebrød og vand.

Kl. 12.30 startede generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen til denne og takkede for det store fremmøde.
Punkt 1 på dagsordenen var valg af ´dirigent. Bestyrelsen foreslog Hans Chr. Christiansen, 
Som blev valgt med  applaus.
Punkt 2 formandens beretning.
Leif oplæste navnene på de medlemmer, som ikke var iblandt os mere. Disse blev
Mindet med et minuts stilhed.
Leif Christensen gav en grundig orientering om de forskellige aktiviteter, som var afholdt 
i det forløbne år. Der var som sædvanligt stor deltagelse til disse arrangementer.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Punkt 3 Regnskab v/ Hans Voldgaard.
Hans gennemgik regnskabet, som viste et positivt resultat. Vores lokale forening har en 
god økonomi.
Regnskabet var godkendt af revisor Jytte Jensen.
Forsamlingen godkendte også regnskabet med applaus.
Punkt 4 Valg til bestyrelsen.
På valg var Leif Christensen, som ikke ønskede genvalg.
Ligeledes var Troels Hansen på valg , og han ønskede ikke genvalg.
Suppleant Hans Jørgen Jensen ønskede ikke genvalg.
Til bestyrelsen blev foreslået Hans Chr. Christiansen, Tylstrup og Gert Larsen, Aalbor.
Der var ikke andre forslag, så de blev begge valgt. Som suppleant blev foreslået 
John Jensen, og der var ikke andre forslag, så han blev valgt.
Punkt 5 Valg af Revisor
Jytte Jensen var på valg og var villig til genvalg
Revisorsuppleant Ruth Taudal var på valg og var villig til genvalg.
Punkt 6  Indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogen forslag.
Punkt 7 Eventuelt
Leif Christensen ønskede de nyvalgte til bestyrelsen tillykke med valgte, og ønskede dem
God vind fremover med arbejdet i bestyrelsen. Leif takkede ligeledes for den store
tilllid, som var vist ham igennem mange år.
Troels takkede ligeledes for et godt samarbejde i igennem 12 år.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.


