
 
 

 

 
 

Generalforsamling d. 18. maj 2022 
Reddernes Fagforening 

CVR-nr. 38 86 29 52 
 
1. Valg af dirigent 
Bent Holst Sørensen vælges enstemmigt til dirigent.  
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til 
vedtægterne.  
 
2. Bestyrelsesformandens beretning 
Kim Volder Hammershøj berettede følgende: 
 
”Det går godt og vi har stor fremgang. Siden sidste generalforsamling har det lykkedes Redderens 
Fagforening at vende tilbagegang til massiv fremgang, således at vi gået ca. 40% frem på medlemmer 
siden sidste generalforsamling.  
Strategi 
Når hver dag er 1. maj i Reddernes Fagforening, så er det godt og trygt at have en rød tråd at læne os 
op ad. Det har vi i Reddernes Fagforening igennem vores gennemarbejdet strategi. Uddrag fra denne 
strategi ligger frit tilgængelig på vores hjemmeside. 
Stor synlighed 
Det er lykkedes Reddernes Fagforening at blive pressens foretrukne kilde, når der opstår 
udfordringer på det præhospitale område. Alene i den skrevne presse har vi været omtalt over 250 
gange siden sidste generalforsamling. 
Vi udgiver RedderLiv cirka hver anden måned. Det bliver sendt til alle vores medlemmer og til pressen. 
Det har gjort os meget synlige overfor vores kollegaer og dem vi gerne vil påvirke. 
Derudover er vi meget aktive på de sociale medier og vi har deltaget i flere Radio og TV-indslag. 
Ansatte 
Reddernes Fagforening er som nævnt under kolossal udvikling og er sundere og stærkere end 
nogensinde før. Vi har en meget stærk bestyrelse, hvor alle gør et kæmpe stykke arbejde. Vores 
ansatte har også en stor betydning i den fremgang, vi oplever. Det er lykkedes Reddernes 
Fagforening at ansætte meget kompetente medarbejdere, som har løftet deres opgaver på bedste 
vis. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Samarbejdspartnere 
Samarbejdet med Det Faglige Hus fungerer perfekt. Medlemmerne får al den hjælp, de måtte ønske 
sig. Bestyrelsen får altid hurtig og professionel hjælp, når vi har brug for dette. 
Sidste nye tiltag i vores samarbejde med Det Faglige Hus er, at vi har fået koblet en meget dygtige 
telemarketingmedarbejder på til at varetage den første og meget vigtige kontakt med vores nye 
medlemmer. Så til Det Faglige Hus skal der lyde en kæmpestor tak for samarbejdet. 
 
Samarbejdet med advokatfirmaet Andersen og Partners og PWC er også værd at nævne i denne 
beretning. Som I alle ved, er det lykkedes Reddernes Fagforening at vinde den skattesag som Skat 
meget uforståeligt havde rettet mod Reddernes Fagforening. Denne sejr havde vi ikke vundet uden 
hjælp fra disse rådgivere. 
 
Så til Andersen og Partners og PWC skal der lyde en kæmpestor tak for samarbejdet.” 
 
Medlem spørger efter formandens beretning, hvor mange medlemmer Reddernes Fagforening har 
dags dato. Kim Volder Hammershøj svarer, at vi i dag har 523 medlemmer. Sidste år på denne tid 
havde vi 362 medlemmer. 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab af sekretær Karina Maria Reland 
PWC har revideret regnskabet.  
 
Reddernes Fagforening har et overskud på kr. 240.000.  
 
Det ses i regnskabet, at der har været større udgifter til personaleomkostninger. Dette afspejler at 
Reddernes Fagforening har ansat personale til at varetage nogle af funktionerne i foreningen.  
 
Reddernes Fagforening har aktiver for kr. 2.555.000. De er fordelt på sommerhus og likvide midler. 
Reddernes Fagforening har ingen gæld, men kr. 2.406.000 af foreningens midler er hensat til 
dispositionsfond. Henholdsvis opsparingskonto og kompetencefond.  
 
4. Indkomne forslag 
Kim Volder Hammershøj stillede forslag om revidering af vedtægter. 
 
Punkt 1.2: Hjemsted ændres til Danmark. 
 
Punkt 7.1 og punkt 7.2 revideres, så Reddernes Fagforening fremover kan have op til ni medlemmer i 
bestyrelsen. Ændringer med rødt: 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
7.1 Den overordnede ledelse varetages af RF’s bestyrelse bestående af 7 (7 – 9) medlemmer, som 
vælges af generalforsamlingen i henhold til pkt. 5.6. 
7.2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, 4 (4 – 5) i lige år og 3 (3 – 4) i ulige år, bestyrelsen 
konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer”. 
 
Punkt 9. tilføjes følgende punkter:  
9.4 Bestyrelsen kan godkende, at formanden får et betalingskort til foreningskontoen i  
banken, som han kan disponere over på egen hånd.  
9.5 Bestyrelsen kan godkende, at der bliver tilknyttet MobilePay eller tilsvarende til dette kort.   
 
Efter forespørgsel fra medlem præciseres det, at betalingskort kun er tilknyttet driftkonto, hvor 
likvide midler er begrænsede. Betalingskort er ikke gældende til opsparingskonto og 
kompetencefond.  
 
Efter dette spørgsmål blev samtlige af ovennævnte punkter til vedtægtsændringer godkendt.  
 
5. Godkendelse af budget 
Budget for 2022 balancerer med et minimalt overskud, da Reddernes Fagforening ønsker at bruge 
den gode fremgang til at sætte nye skibe i søen, som kan skaffe flere medlemmer. Der investeres i nye 
kræfter til bestyrelsen. Samtidig træder de nye honorartakster til bestyrelsen, som blev godkendt på 
ekstraordinær generalforsamling 29. november 2021, i kraft 1. maj 2022.  
 
Det præciseres, at Reddernes Fagforening ikke finder det nødvendigt at generere et større overskud i 
2022, da der allerede er opsparede midler for cirka 2,5 millioner kroner.  
 
Et medlem anfægtede at bestyrelseshonoraret er steget samt udvidelsen af bestyrelsen fra syv til ni 
medlemmer. En af hans grunde til at være medlem er netop, at der ikke bruges større summer på 
lønninger. Det blev til en snak, som udmundede i, at bestyrelsen i fremtiden skal være bedre til at 
tydeliggøre det store arbejde, ansvar og antal timer, som der ligger i hvervet som medlem af 
bestyrelsen i Reddernes Fagforening.  
 
Budgettet er vedtaget med syv for og én i mod. 
 
6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne 
Ingen ændringer 
 
7. Fastsættelse af kontingent 
Ingen ændringer.  
 
 



 
 

 

 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Morten Mølgaard genopstiller og bliver valgt.  
Kristian Goul-Jensen genopstiller og bliver valgt.  
Bent Holst Sørensen genopstiller og bliver valgt.  
Christian Stigaard genopstiller ikke, men vælges som suppleant. 
Tanja Vibe Risgaard opstiller og vælges. 
Jonas Frederik Engelsen opstiller og vælges. 
Jamie Pedersen opstiller og vælges.   
 
9. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår PWC som fortsat revisor. PWC vedtages enstemmigt og fortsætter som revisor. 
 
10. Eventuelt 
Ingen punkter  
 
Den ordinære generalforsamling afsluttes.  
 
Underskrifter:  
Sted:     Sted:    
Dato:    Dato:   
___________________________  _________________________  
Kim Volder Hammershøj    Morten Mølgaard  
Formand     Næstformand 
 
Sted:     Sted:  
Dato:    Dato:  
___________________________  ________________________  
Kristian Goul-Jensen    Bent Holst Sørensen  
Kasserer     Bestyrelsesmedlem 
 
Sted:     Sted:  
Dato:    Dato:  
___________________________  ________________________  
Frederik Kromann   Finn Christiansen 
Bestyrelsesmedlem    Bestyrelsesmedlem  
 
    Sted: 
    Dato: 
    ___________________________  
    Christian Stigaard  
    Bestyrelsesmedlem  


