
Vedtægter for Ribe Brandmandsforening 

  

§1 

Foreningens navn er RIBE BRANDMANDSFORENING og har hjemsted i Esbjerg kommune. 

 

§2 

Foreningens formål er: 

- at varetage fælles interesser for brandkorpset 

- at afholde selskabelig sammenkomster for medlemmerne 

- at søge samarbejde med andre brandvæsener 

- at varetage alle opgaver med Ford A’en 

- at medvirke ved løsning af humanitære opgaver 

 

§3 

Stk. 1. Enhver deltidsansat/ timelønnet brandmand skal være medlem af foreningen og har 

stemmeret. 

Medlemmer, der er udtrådt af brandkorpset på grund af alder eller sygdom kan forblive som passivt 

medlem, uden stemmeret. 

Enhver brandmand fra hold 4 kan være medlem af foreningen, uden stemmeret ved overenskomst 

og deltager ved generalforsamlingen. 

I særlige tilfælde afgør generalforsamlingen om vedkomne kan optages som passivt medlem uden 

stemmeret. 

Stk. 2. Kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen, skal betales forud for et år ad gangen, 

senest i forbindelse med det årlige forårsmøde. 

Passive medlemmer betaler et af foreningen fastsat beløb. 

Æresmedlemmer har gratis medlemskab. 

 

 

 

 

 

 

§4 

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden den 20. april med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af formand (hvert andet år) 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleant 

8. Valg af fanebærer 

9. Valg af 2 revisorer 

10. Valg af 1 revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. En afstemning 



er gyldig ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer. 

Afstemningen skal være hemmelig såfremt et medlem begærer dette.  

Generalforsamlingen skal indvarsles skriftlig 10 dage før afholdelsen. Ekstraordinær 

generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når 5 medlemmer begærer dette. 

 

§5 

På generalforsamlingen vælges formanden samt 4 medlemmer til bestyrelsen, 1 fanebærer, 2 

suppleant til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, min 3 medlemmer skal være 

deltidsansat/ timelønnet. 

Formanden og den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur, således 2 

henholdsvis 3 afgår hvert år. 

Fanebærer og suppleant vælges for 1 år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted. 

 

 

 

 

 

§6 

Bestyrelsen vælger den/de personer der skal deltage i samarbejdsudvalget samt forhandlinger med 

Beredskabschefen/Sydvestjysk brandvæsen m.m. fra sag til sag. 

I øvrige situationer hvor foreningsmedlemmer ønsker repræsentation af talsmand fra foreningen i 

samtale med Beredskabschefen m.v., kan medlemmet vælge talsmand blandt bestyrelsens 

medlemmer. 

 

§7 

Medlemmerne er pligtige til, på tur at påtage sig vagter, opgaver med Ford A’en. Tulipanfesten 

m.m Betalingen for dette tilfalder foreningen. 

Betaling for vagter m.v. der falder i arbejdstiden tilfalder det pågældende medlem. 

 

§8 

Årets brandmand vælges af bestyrelsen. 

 

§9  

Brandmandsforeningen yder støtte til humanitære formål i nær området, under forudsætning af at 

foreningen har den fornødne likviditet. 

 

§10 

Til eventuel ophævelse af foreningen kræves, at forslag herom vedtages på en generalforsaml  

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. april 2017. 
 


