
 

                  Engesvang 6/2 2010 

Referat generalforsamling 2010 

 Redder Af Verden 
 

Sted: Odense mødecenter. 

 

Tid: 4/2 2010 kl. 1100 

 

Deltagere: Jarl Udsen 

Per Aastrup 

 Stefan J. Pedersen 

 Hans F. Carstensen 

 Karsten Jacobsen 

 Emil Kloster Andersen 

 Frank Thisgaard 

 Ebbe Vang 

 

Afbud: Rikard Krogh Nielsen 

 Finn Lemb 

 Jens M. Larsen 

 Jens Humlebæk 

 Thomas Holm 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmeudvalg og referent. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 

Næstformand   Jarl Udsen 

Bestyrelsesmedlem  Per Aastrup 

7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er: 

Bestyrelseskontrollant  Jens Humlebæk 

8. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I kraft af formandens fravær bød næstformanden Jarl Udsen velkommen til dette års 

generalforsamling. Han gør forsamlingen opmærksom på at der ikke er udsendt rettidigt indkaldelse 

til generalforsamling, hvorfor der spørges i forsamlingen om nogen har indvendinger imod 

gennemførelsen af generalforsamlingen på trods af den for sene indkaldelse - det er ikke tilfældet. 

Det besluttes at gennemføre generalforsamlingen da udefrakommende forhold har gjort at 

formanden har haft ualmindelig travlt med at varetage kollegernes interesser som tillidsrepræsentant 

og som følger heraf har måttet trække sig helt fra bestyrelsen.  

 

1. Valg af dirigent: Hans F. Carstensen (fide) vælges og takker for valget, Han 

starter med at konstatere mødets for sene indkaldelse jævnfør vedtægternes § 5 

men oplyser også at en eventuel suspendering af generalforsamlingen også er 

ulovlig da generalforsamlingen skal gennemføres samme dag som årsmødet i 

Reddernes Landsklub, så uanset vælges at gennemføre denne 

generalforsamling alligevel da han vurderer at der trods forholdene er noget at 

vinde ved det. 

 

2. Stemmeudvalg bliver Per Aastrup og Karsten Jakobsen, referent bliver Frank 

Thisgaard. 

 

3. Næstformand Jarl Udsen fremlægger årets beretning ved formandens fravær. 

Der er d.d. 20 medlemmer i RAV han håber på større tilslutning i det 

kommende år. Og han bemærker også at den store aktivitet der er foregået i 

hele landet med ambulanceudbud, røropdeling og stationsflytninger, hvorfor 

der så ikke har været den store tid til denne klubs arbejde, det bemærkes dog at 

der har været gjort en del arbejde fra bestyrelsen i kraft af en studietur til 

Indonesien i november måned af 2 RAV medlemmer, hvorved brugbare 

oplysninger om ansøgningsmetoder osv. blev afdækket. 

 

4. Regnskabet gennemgås men da ingen af bilagskontrollanterne er tilstede eller 

har gennemgået regnskabet udsættes godkendelsen  til tirsdag 9/2 2010 hvor 

hovedparten af bestyrelsen samles. Herefter udsendes regnskabet sammen med 

referatet til alle medlemmer i klubben.  

Kassereren gør i øvrigt opmærksom på at der alene har været indtægter ved 

kontingenter fra medlemmer og fremviser kontoudtog fra banken til evidens. 

 

5. Der er ikke indkommet rettidige forslag, måske  

Begrundet i den sene indkaldelse, hvorfor generalforsamlingen tillader 

velbegrundede forslag at lade høre: 

Forslag 1: Det foreslås at ændre ordlyden i vedtægternes § 5 ved at slette 

”ved opslag på stationerne” til ”ved opslag på reddernettet”. 

Motivationen er at vi ikke er ”landsdækkende” nok til at opslå på 

stationerne, hvorfor reddernet løsningen er mere omfattende.            

Dette forslag vedtages ved håndsoprækning. 

 

6. Forinden valget af bestyrelsesmedlemmerne, havde Formand Rikard Krogh 

Nielsen trukket sig, hvorfor næstformanden Jarl Udsen overtager den ledige 

formandsplads til næste valg. Der var således 2 valg til bestyrelsen som skulle 



gennemføres og det blev nyvalg til næstformandsposten; Stefan Junker 

Pedersen og genvalg til bestyrelsesmedlem Per Aastrup. 

 

7. Bestyrelsessuppleant Jens Humlebæk har informeret om at han modtager 

genvalg og genvælges. 

 

8. Under eventuelt fremviser Frank Thisgaard nogle forslag til Logo for Redder 

af Verden, disse diskuteres kort og der er enighed om at vi skal have et logo, 

dette er nu til debat hvis nogen har ønsker/forslag eller blot tanker til dette 

bedes de henvende sig til bestyrelsen. 

Thomas Holm gjorde via Frank Thisgaard opmærksom på at Region Sjælland 

vil betragte halskraver som engangsmateriel, hvorfor kolleger i Region 

Sjælland opfordres til at lægge disse brugte halskraver til side til vore 

udlandsprojekter. 

 

 

Således opfattet:  

 

Frank Thisgaard 

 


