
 

Generalforsamling Redder af Verden i Vejle 10. februar 2011. 
 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent. 

Formanden Jarl Udsen byder velkommen til generalforsamlingen og 

foranstalter valget af Per Aastrup som Dirigent som herefter takker og 

overtager hvervet. Frank Thisgaard vælges som referent. 

 

2. Valg af stemmeudvalg. 

Jørgen A. Høj og Jens M. Larsen vælges til stemmeudvalg 

 

3. Bestyrelsens beretning. 

Formanden fortalte om årets aktiviteter.. se vedhæftede bilag 1. 

 

4. Regnskab. 

Kassereren fremlagde et af bilagskontrollanterne godkendt regnskab, 

der var et  enkelt spørgsmål om rejseudgifter og omkring indtægter 

vedr. kontingent da disse tal ikke stemte overens, kassereren 

begrundede det med at kontingentindbetalingen til året 2011 allerede 

startede i midt november. Regnskabet  blev herefter godkendt af 

forsamlingen. 

Se vedhæftede bilag 2. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet rettidige forslag. 

 

6. Valg til Bestyrelsen. 

I ulige år skal ifølge vedtægterne afholdes valg af  3 

bestyrelsesmedlemmer. Af disse modtog Stefan Junker Pedersen og 

Frank Thisgaard genvalg uden modkandidater. Finn V. Lemb valgte at 

takke af efter 2 år i bestyrelsen. I stedet blev valgt Pamela Nilsen uden 

modkandidater. 

 

7. Valg af bilagskontrollanter. 



 

I ulige år skal der endvidere være valg af bilagskontrollanter og her 

modtog Jens Møller Larsen genvalg og Sanne C. Jørgensen blev valgt 

ind. 

8. Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

Der blev i år også valgt en bilagskontrollantsuppleant og valget faldt 

på Jørgen A. Høj 

 

9. Eventuelt 

Arbejdsgruppen til katastrofeområder fik lejlighed til at gøre status og 

arbejdet skrider frem i godt samarbejde med Falck, der har været 

mange tanker og ideer på bordet og der har været flere 

ressourcepersoner involveret fra eksternt hold. Forventelig afklaring i 

løbet af foråret. 

 

Bestyrelsen konstituerede derefter sig selv til følgende lovgyldige 

Bestyrelse: 

 

Formand:   Jarl Udsen. 

Næstformand:   Pamela A. Nilsen. 

Kasserer:   Stefan Junker Pedersen. 

Bestyrelsesmedlem:  Per Aastrup. 

Bestyrelsesmedlem:  Frank Thisgaard. 

Bestyrelsessuppleant:  Jens Humlebæk. 

 

Således opfattet 

 

Frank Thisgaard 


