
Thisted d. 7. februar 2011  

 

REFERAT fra bestyrelsesmødet d. 03.02. 2011 

 

Tilstede var; Per, Stefan og Jarl. 

Afbud fra; Jens, Finn og Frank. 

 

Jarl vælges til referent. 

Dagsorden godkendt. 

Referat fra sidst godkendt. 

Økonomi godkendt, det ser fint ud. Aftalte at Stefan nu overtager regnskabet og 

sørger for at få samtlige oplysninger vedr. Redder Af Verdens regnskab fra Frank, og 

fremlægger regnskabet til generalforsamlingen. Vi talte om kontingent størrelsen, 

og vedtog at vi ser på sagen ved næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Jarl sørger for kopier af regnskabet til de interesserede ved generalforsamlingen.  

Der bliver en næstformand (bestyrelsesmedlem) fri efter Stefan bliver kassér. Frank 

overtager sekretær posten fra Finn, der har valgt at træde ud af bestyrelsen.  

Udvalgene rundt. Enighed om at ambulance tøj indsamlingen stoppes, da projektet 

er mættet. Jarl har i denne sammenhæng nævnt overfor forsamlingen, at der er set 

billeder på et socialt netværk med alkohol sammen med falck uniformering. Per 

sørger for at kontakte Lars Vester vedr. problemstillingen iflg. Korps reglementet. 

Per sørger også for at Jens Larsen får oplyst om problematikken, og at der henstilles 

vedr. alkoholpolitikken.   

Per foreslog en brainstorm weekend i form af et 12 – 12 seminar. Bred enighed om 

dens relevans for gode ideer og drøftelser. Økonomiske overvejelser drøftes vedr. 

dette seminar. Der er gode kontakter til billige kost og logier. Jarl indskød at et 



sommerhus kunne lejes for en weekend, men pris kontra de tænkte kontakter og 

tilbud overvejes nøje. Vi tager 12-12 seminaret op ved et senere bestyrelsesmøde.  

 

Udvalget for fondssøgninger og andre midler har ikke noget at fremlægge. 

Der har været et møde i arbejdsgruppen vedr. udrykningsenheden den 31.01.2011 

Da referat ikke er udsendt, er der intet på det punkt.  

Vi gennemgik kort den forestående generalforsamling.  

 

Til juni har studiegruppen fra Spaniens turen en ”mundtlig” invitation til Bomberos 

en Acción fra Cartagena. Ca. 4-6 personer. Per meddeler han ikke har tid til at 

deltage i studie projektet. Jarl får tlf. numre til Bjarne og Henrik vedr. evt. logi på 

station og øvelser til brandmændene. Transport til Danmark er for egen regning. Jarl 

tager kontakt til Milling vedr. planlægning for dette. Bred enighed om hurtig 

invitation til Spanien straks vi har noget fastlagt. Der blev fremsat muligheder for 

ture til Karup for og se/prøve helikopter eskadrillen, beredskabsstyrelsen Herning 

eller Thisted, og Falck Nutec i Esbjerg.  Per foreslog inddragelse af Pamela fra St. 

Sædding til tolk.   

Vi beslutter IKKE at fastsætte en ny bestyrelsesmøde dato, før den nye bestyrelse er 

fastsat ved generalforsamlingen.  

 

Frokosten var uspecificeret rugbrød med vand.  

Grundet den noget amputerede mødedeltagelse, forløb bestyrelsesmødet hurtigt og 

gnidningsfrit, hvorfor det sluttede efter 1,5 time.  

 

Vi ses til generalforsamlingen. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


