REGION HOVEDSTADEN
.

.

Dato: 11. marts 2017

.

.

Emne: Beretning
2016 har – uden overdrivelse – været et noget turbulent år for Beredskabsforbundet. Ikke så meget for os i Region
Hovedstaden – men på landsplan er der godt nok sket store forandringer. Folk er gået, nye er kommet til, og hele
ledelsen er fuldstændig skiftet ud!
Derfor er det også med stor tilfredshed jeg kan konstatere, at arbejdet i Region Hovedstaden stort set er forløbet
ikke alene tilfredsstillende, men vi har også opnået nogle rigtig gode resultater! Mere om det senere.
I begyndelsen af 2016 lykkedes det at få samlet et helt nyt præsidie. Vores Landschef – Carsten Iversen – var tiltrådt
allerede i 2015, og Bjarne Lausten fungerede som Præsident sideløbende med Jan Johansen, som var klar til at overtage posten ved Landsrådsmødet i juni måned. Vi manglede blot at få en Vicelandschef på plads, og med ”ansættelsen” af Stine Arenshøj var præsidiet langt om længe på plads og vi kunne igen begynde at se fremad.
Desværre gik der ikke ret lang tid, så valgte Britta Mortensen at trække sig som den anden vicelandschef, og så stod
vi igen uden den ene af vores to vicelandschefer. Heldigvis gik der ikke lang tid, så havde vi fundet Niels Bonde, som
takkede ja til posten som vicelandschef. Endelig var der ro på organisationen, og vi kunne igen begynde at se fremad.
Troede vi!
Men nej! Udskiftningerne var ikke forbi endnu.
Vores sekretariatschef Solveig Andersen måtte langtidssygemelde sig. Samtidig blev det nødvendigt at skille sig af
med vores chefkonsulent Sten Svanholmer.
I kender alle historien og det endte med at Niels Bonde blev midlertidig landschef og Carsten Iversen fungerende
sekretariatschef. Det midlertidige blev permanent og fungerende sekretariatschef blev direktør.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke Solveig Andersen for sin indsats i Beredskabsforbundet. Det er min
opfattelse, at Solveig var vellidt blandt vores ledere ude i landet og jeg kan huske, da Solveig blev ansat i Beredskabsforbundet og hendes første opgave var at rydde op i det kaos, den tidligere regnskabsmedarbejder havde efterladt.
Solveig valgte at hjælpe os, da vi måtte tage afsked med vores daværende direktør, og jeg vil gerne ønske Solveig
held og lykke fremover og håber, hun igen vil finde energien og komme på fode igen.
På vores regionsledelsesmøde i maj måned står der i vores referat:
Personalesituationen på Landssekretariatet er ikke for god. Tali har sagt sin stilling op og fratræder i juni måned
og Bibi er sygemeldt. Det betyder, at man er ekstremt presset på Landssekretariatet, og det må forventes at de
regionale konsulenter i et vist omfang skal være med til at løse nogle af opgaverne, så Landssekretariatet kan
fungere. Landsledelsen har besluttet, at der skal gennemføres en gennemgribende analyse inden man evt. genbesætter ledige stillinger. Indtil da må alle leve med en lidt lavere servicegrad fra Landssekretariatets side. Men
alle gør hvad de kan, for at servicere vores kredse.
Regionsleder Søren Brandt • Piskesmældet 3, 3. sal tv. • 3000 Helsingør
Tlf. 20 76 41 90 • e-mail: regionsleder@bfrh.dk • Hjemmeside: www.bfrh.dk

BEREDSKABSFORBUNDET
REGION HOVEDSTADEN

SIDE: 2

Dengang troede vi det var en midlertidig løsning som bare skulle vare et par måneder. Jo – det tog også et par måneder – og lidt til. For det er stadig sådan. Det begynder at lysne i horisonten, men det har taget noget mere tid end
vi alle havde forventet.
Personalesituationen på Landssekretariatet har også betydet, at det har været meget begrænset, hvor meget vi har
kunne råde over vores regionale konsulent Benthe Petersen. Heldigvis har I forstået situationen og har i stedet i
højere grad brugt regionsledelsen til konsulentbistand. Og det skal I have tak for!
Jeg håber, der nu for alvor er kommet ro omkring vores ledelse og vores Landssekretariat. Jeg glæder mig til samarbejdet de næste – forhåbentlig – mange år. Vi har brugt ufattelig mange ressourcer på de her udskiftninger, og ser
man på Beredskabsforbundet udefra kan jeg ikke bebrejde, hvis der er nogen som begynder at stille spørgsmålstegn
ved Beredskabsforbundets virke. Men trods de mange udskiftninger har vi haft fokus på vores kerneværdier – og ude
i kredsene har man knoklet videre både med sammenlægninger og Beredskabsforbundets kerneydelser.

STRUKTUR
I april måned afholdt Beredskabsforbundet en workshop på Christiansborg med deltagelse af stort set alle aktører
indenfor beredskabet. Politiet, Falck, Danske Røde Kors, Beredskabsstyrelsen, DSB, Natteravne – ja alt, hvad der bare
lugtede af beredskab var mødt op til denne spændende workshop. En workshop, som blev startskuddet til de meget
vigtige drøftelser om Beredskabsforbundets fremtidige virke og opgavesæt. Det er svært i dag at give et entydigt og
kort svar, når nogen spørger: Hvad er Beredskabsforbundet – hvad laver Beredskabsforbundet. Landsledelsen har
nedsat et strukturudvalg, som i første omgang skulle se på Beredskabsforbundets fremtidige opgavesæt og på kredsstrukturen. Senere er kommissoriet udvidet, så strukturudvalget nu også skal se på den samlede organisation – det
vil sige både kredsstruktur, regioner, landsforbund og landssekretariatet. Arbejdet er i gang, men på grund af alle
udskiftningerne i ledelsen er dette arbejde lige nu sat lidt i stå.
Men en ting er helt sikkert: Beredskabsforbundet kommer fremover til at fokusere rigtig meget på Civil Beskyttelse.
Udvalgets arbejde er som sagt ikke færdigt og er blevet en del forsinket. Meningen var, at der skulle ligge et oplæg
til vedtægtsændringer på landsrådsmødet i juni måned – men det når vi ikke. Mit gæt er, at der i løbet af efteråret
vil blive indkaldt til ekstraordinært landsrådsmøde, da mange af de ting, som der indtil nu har været drøftet i strukturudvalget, lægger op til organisationsændringer, som kun kan gennemføres ved at ændre i vores vedtægter. Og
det var den gamle landschefs – Carsten Iversens – holdning, at det hele skal implementeres med virkning fra 1. januar
2018. Og inden det skal vedtages, skal der være plads til en debat med vores ledere og ikke mindst vores medlemmer.
Når vi det? Ja det tror jeg!

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Vi startede 2016 ganske som vi plejer – med nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke. En god tradition, som får opbakning fra flere og flere. I 2016 havde vi ”lokket” Broager Musikkorps til at spille foran kirken. Og ikke nok med det! De
spillede også inde i kirken sammen med organisten. Det var en utrolig flot oplevelse, som vi gentog i år. Det er lidt
dyrt at få orkesteret herover, men i 2016 blev denne udgift dækket af Landsforbundet.

KREDSENE
Kredsårsmøderne gik som vanligt – dog blev det desværre nødvendigt at lukke Kreds København Øst/Amager helt
ned og Hillerødkredsen blev gjort hvilende. Store dele af København Øst/Amager varetages nu af Kreds Hovedstaden
og Hillerød afventer i øjeblikket hvad der skal ske. Det er altid kedeligt når vi skal lukke kredse, men omvendt skal vi
heller ikke holde kredse kunstigt i live. Når der ikke længere sker aktiviteter i kredsene eller det ikke er muligt at finde
ledere, kan det blive nødvendigt at lukke kredse ned.
Kredsårsmøderne viste også, at sammenlægningerne i beredskaberne naturligt nok har skabt mange spørgsmål – og
en del frustrationer. Jeg synes når vi ser tilbage på 2016 så er der kommet godt styr på sammenlægningerne rundt
omkring. Vi har stadig et par løse ender – blandt andet ved Nordsjællands Brandvæsen, som blev sat i stå på grund
af Helsingør Kommunes udtræden af Nordsjællands Brandvæsen. Men i det store hele er tingene ved at falde på
plads. Vi har også kredse som ikke har nogen tilknytning til hverken statslig eller kommunalt beredskab, og de skal
lige finde deres egne ben at stå på. Vi er på vej, vi er ikke helt på plads endnu, men jeg er overbevist om, at vi nok
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skal nå i mål. Rom blev ikke bygget på en dag – og det gør nye vaner heller ikke! Vi tager udfordringerne op – og vi
skal nok finde løsningerne.
Jeg har i år – sammen med vores konsulent og den viceregionsleder, som har området – aflagt enkelte kredsledelser
et besøg. Tanken var, at jeg ville nå hele vejen rundt, men selv jeg må konstatere, at døgnet ikke altid har timer nok.
De første møder har været til stor inspiration, og jeg tror begge parter har fået noget ud af disse møder. Møderækken
vil fortsætte i 2017 – om vi så når hele vejen rundt vil tiden vise.
Vi – regionsledelsen og kredsene – har svært ved at møde hinanden. Vi mødtes sidste år på Bornholm i forbindelse
med vores regionsårsmøde. Det var en hyggelig – men også en lang dag, for de fleste af os. Ud over selve regionsårsmødet, så er det en fantastisk mulighed for at lære hinanden lidt nærmere at kende.
Vi mødtes også til Landsrådsmødet i juni måned. Desværre blev det nødvendigt at aflyse vores regionsmøde forud
for Landsrådsmødet. Der var kun 10 tilmeldte – inklusive dem fra regionsledelsen. Det er lidt ærgerligt at aflyse de
her møder. Vi har ikke så mange af dem, og det er en rigtig god mulighed for at hører, hvordan man gør tingene
andre steder.

STÆVNE
Til gengæld mødtes en del af os til Det Hemmelige Stævne i Næstved. Det Hemmelige Stævne? Joh – det knep lidt
med at få informationer om stævnet, men da de endelig kom var der heldigvis rigtig mange frivillige der mødte op.
Der blev konkurreret og hygget og snakket og hygget og konkurreret og hygget… Et rigtig godt stævne, hvor der var
god tid til at netværke på kryds og tværs – ikke alene med nabokredsene, men også med nabolandene; Fyn og Jylland.

UDDANNELSE
Uddannelse på tværs blev også et af de rigtig gode arrangementer. Knap 100 frivillige primært fra Region Hovedstaden, men også fra Region Sjælland troppede op en lørdag i oktober. En god mulighed for at få nogle af de uddannelser, som man ikke altid kan gennemføre lokalt.
Desværre meddelte vores uddannelsesassistent Thomas Olufson at han ikke længere havde tid til at varetage jobbet
som uddannelsesassistent. Så vi stod uden uddannelsesassistent i en periode. Det blev også nævnt under Uddannelse
på tværs, og da jeg skulle til at kører derfra kom der en høj person over til mig og sagde at det kunne han måske godt
tænke sig. Jeg bad vedkommende om at skrive et par ord til mig og forventede egentlig ikke at hører nærmere. Men
jo – han mente det seriøst. Så der gik ikke lang tid så blev Leon Baggers udpeget til uddannelsesassistent – foreløbig
frem til i dag.

INFORMATION
På informationsområdet er der sket en hel del. Vores informationsassistent Flemming Ohm har ikke ligget på den
lade side.
København Øst/Amager havde et depot som husede mange forskellige effekter. Noget stammede fra begyndelsen
af 50’erne. Noget er blevet kasseret, noget er pakket til vores museum i Barak H1 i Frøslev og noget er flyttet til
regionens eget depot.
Kredsene har været opfordret til at lave omtaler eller blot orientere om aktiviteter, der kunne have en bredere interesse blandt andre frivillige eller mere generelt. Flere kredse har i årets løb reflekteret på dette og det har afstedkommet flere artikler i vort elektroniske medie ”Frivillig” og omtale i lokale medier samt på Facebook. Regionens
Facebookside får i øvrigt stadig flere følgere og det er dejligt. Vi vil opfordre til at så mange frivillige som muligt ”liker”
siden og følger denne, ligesom det er skønt, når man kommenterer og deler konkrete indlæg.
Ved flere lejligheder har kredsene lavet udkast til artikler og pressemeddelelser, som så er sendt til informationsassistenten for korrektion og færdiggørelse. Det opleves som en god måde at få informationen tilpasset og distribueret
via de rette kanaler. Den trafik må meget gerne fortsætte og tage til uanset om det gælder Robust Borger eller andre
lokale aktiviteter og forhold.
I modsætning til Facebook ligger vores hjemmeside lidt død. Det skyldes at man centralt havde ønsker om et helt
andet layout for alle regionale hjemmesider, og vi ville ikke begynde en større opgradering, når vi alligevel skulle over
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på en central platform. Centralt har der været en del tumult på det informationsmæssige område, hvilket har gjort,
at processen er meget langtrukken og endnu ikke på plads. Jeg håber dette snarest kommer på plads.
Vi har i år investeret i yderligere materiel. Vi har således anskaffet et ”trådløst” højttaleranlæg med mikrofoner, så
man er uafhængig af 220V. Vi har også anskaffet et nyt telt, så vi nu har to telte; et stationeret i Farum og et på
Bornholm.
I 2015 blev der udsendt et katalog til kredsene over vores materiel. Der vil komme en ny udgave i 2017.
Vores materialer bliver heldigvis udlånt til kredsene fra vores depot i Farum, som velvilligt er stillet til rådighed af
Falck. Al udlån skal aftales med informationsassistenten.
Vi havde i år ikke nogen stand på Folkemødet på Bornholm. Vi havde fået tilbudt et dårligt sted og samtidig er priserne
skruet voldsomt i vejret, så det er blevet for dyrt at have vores egen stand. Vi var dog med derovre i forbindelse med
en paneldebat om de danske beredskaber og så var de frivillige på Bornholm også i år meget aktive med bl.a. samarittervagter.

ROBUST BORGER
Robust Borger har haft stor fokus i hele 2016. Ikke mindst henimod årets slutning har der været satset voldsomt
mange ressourcer ikke alene i vores region, men i hele landet. Resultatkontraktens mål på 2.500 robuste borger i
2016 skulle nås for enhver pris!
Og det blev det!
I 2016 havde vi i Region Hovedstaden en målsætning der hed, at vi skulle uddanne mindst 500 borger. Og det lykkedes!
Hele året igennem følges udviklingen meget tæt. Forebyggelseskoordinatoren skal således hver måned afrapportere
til mig om, hvordan det er gået, hvor langt er vi og hvad sker der fremadrettet.
Året startede med rigtig mange kurser udbudt i januar, februar og marts fordelt over hele regionen.
April og maj var lidt tynde. Vi forsøgte at udbyde nogle kurser i juni måned, og stik imod hvad vi forventede, så gav
det kursister nok til at gennemføre tre kurser!
De sidste tre måneder af 2016 gik det rigtigt stærkt. Vicelandschef Stine Arenshøj overtog det overordnede ansvar
for Robust Borger på landsplan, og nu skulle der jagtes måltal! Kurserne ændrede karakter. Fra at være helt faste
kurser på 2 gange 3 timer blev det nu muligt at afholde 3-timers kurser. Det blev muligt at afholde målrettede kurser
for efterskoler og der blev iværksat en lang række andre initiativer landet over.
Region Hovedstaden nåede i mål! Endda uden at inddrage efterskoler, men udelukkende ved hjælp af åbne kurser,
kurser via nemtilmeld og et par kurser for 7. klasser på Karlslunde Skole.
Vi prøvede også sidst på året med en annoncekampagne i Frederikssund området, hvilket gav to kurser i det område.
Endelig har der været flere artikler i de nordsjællandske aviser, omtale i radioens P4, indslag på TV Bornholm og
andre tiltag.
Samlet nåede vi i Region Hovedstaden målet: 534 borger blev uddannet til Robust Borger!
Når vi ser ud over fordelingen af kurser, er det ganske få kredse, som har afholdt kurser. Jeg kunne rigtig godt tænke
mig, at alle kredse i 2017 opretter mindst 1 – gerne 2 kurser – og også hjælper med at skaffe kursisterne. Det er jer,
der kender lokalområdet, det er jer, der kender borgerne. Et af argumenterne for, at Beredskabsforbundet har denne
opgave, er netop at vi er lokalt forankrede og derfor har nemmere ved at nå ud til borgerne!
Jeg håber vi i 2017 når 1.000 uddannede Robust Borgere! Men det kan kun lykkedes, hvis I støtter op om denne
kerneydelse!
Regionsledelsen har på sit møde i november måned besluttet, at afsætte 25.000,00 kr. af de aktivitetsbaserede tilskud til kredsene til Robust Borger. Det er netop aftalt med direktøren, at vi iværksætter et pilotprojekt, hvor der
tilgår kredsene 25,00 kr. pr. kursist, som kredsene uddanner til Robust Borger. Hvordan pengene skal fordeles helt
præcist skal først lige aftales i regionsledelsen.
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Ud over det er vi allerede i gang med nye tiltag, for at optimere arbejdet. Der er således lavet en ny organisationsplan,
så det ikke længere kun er René Andersen, der skal knokle for at nå målet. René er stadig vores forebyggelseskoordinator, men i stedet for at tage sig af det administrative, skal han i stedet netop være koordinatoren – være den,
der samler alle trådene og udvikler nye idéer. Med den nye organisation er der også åbnet op for nye kunder: Spejdere, skoler og mange andre.
Men igen: Vi når kun i mål, hvis I bakker op!

PROJEKT ØSTBØRN
Også i 2016 blev der tid til to uger med børnehjemsbørn fra Polen. To herlige, men også hektiske uger. Og når det så
samtidig regner næsten hver dag – ja så bliver det lidt af en udfordring.
Det blev på en anden skole end vi plejer, men det blev det ikke ringere af. Der er selvfølgelig altid udfordringer, når
man pludselig skal være et andet sted, men det gik rigtig godt.
René Andersen – vores lejrleder – har i hvert fald sagt, at han er parat til en ny sæson! Så også i 2017 gennemfører
vi en lejr i Ishøj.
Men René har også meddelt, at det formentlig bliver hans sidste år som lejrleder. Vi leder derefter lige nu med lys og
lygte efter en, som er villig til at overtage fra 2018. Og det vil jo være rigtig smart hvis en kommende lejrleder kan
være med allerede i år, så bliver overgangen lidt nemmere.
Så hvis I ude i kredsene kender nogen, eller du selv kunne tænke dig at prøve kræfter som lejrleder, så hører vi meget
gerne om det!

AFSLUTNING
2016 har været et turbulent år. Jeg ved ikke om det skal være sådan hvert år – det håber jeg ikke. Men det er nu
andet år i træk, jeg kan konstatere, at der har skulle bruges rigtig mange ressourcer på vores interne organisation.
Jeg er med på, der i år skal kastes kræfter ind på strukturdebatten, men jeg håber at den bagvedliggende organisation
nu ligger fast.
2016 blev et år, hvor vi skulle sige farvel til to kredse. 2017 bliver året, hvor vi skal sige velkommen til en ny kreds –
forhåbentligt. Det skal lige godkendes i Landsledelsen, men jeg forventer vi ved udgangen af april måned kan sige
velkommen til Kreds Helsingør.
Vi har rigtig mange forskellige samarbejdspartnere. Og der er jo en tradition for, at man i beretningen takker de
mange samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forgangne år. Og det vil jeg da også gerne gøre. Vi har rigtig
mange samarbejdspartnere, og det vil føre for vidt at nævne dem alle her. Så jeg vil nøjes med at fremhæve nogle
få.
En stor tak til Falck i Farum for at åbne dørene og give os plads til både vores udstillingsmateriel og vores ting til
Projekt Østbørn. Vi sætter meget stor pris på den velvillighed Falck udviser her, og det sætter jeg stor pris på.
En tak til Ishøj kommune for samarbejdet omkring Projekt Østbørn. Uden kommunens velvillige indstilling ville det
ikke være muligt at gennemføre Projekt Østbørn. Og også en tak for husly i dag!
Jeg kunne jo blive ved. Men jeg tror jeg stopper her.
Og dog!
Jeg vil gerne her rette en kæmpe tak til de mange frivillige der stiller op til Projekt Østbørn. Uden jeres hjælp ville det
ikke være muligt at give ungerne det frirum, de har så hårdt brug for.
Også en stor tak til vores mange undervisere i Robust Borger. At påtage sig denne kæmpe opgave det er, at uddanne
befolkningen til at klare sig selv, at ofre en masse timer på denne meget samfundsnyttige opgave er ganske enkelt
fantastisk.
Landssekretariatet – det der nu er tilbage – skal også have en tak med på vejen. Og her tænker jeg ikke kun på dem
i Hedehusene, men også de regionale konsulenter ud over det ganske land. Det har ikke været nemt for vores ansatte,
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men jeg ved, at I alle gør et fantastisk arbejde for at servicere kredsene, og selvom det har været svært, synes jeg alle
knokler for at løse alle opgaverne.
Mine kollegaer i Landsledelsen vil jeg også gerne rette en tak til. Vi er absolut ikke altid enige, vi kan se sure ud,
nedstirre hinanden under møderne, smække med dørene og måske også råbe lidt højt. Men når det hele er overstået
er vi lige gode venner. Vi er nogle der har temperament, og det skjuler vi ikke altid lige godt. Og alligevel formår vi at
skabe resultater. 2016 har været et udfordrende år for Beredskabsforbundet. Vi er kommet helskindet igennem og
også her glæder jeg mig til det fortsatte samarbejde.
Og så retter jeg blikket mod vores regionsledelse. Det er sagt før, men derfor kan det jo godt gentages. Jeg synes vi
har et helt utroligt fantastisk godt samarbejde i regionsledelsen. Vi har efterhånden været sammen i nogle år og
kender hinanden ganske godt, og forstår at udnytte hinandens stærke sider. Vi er heller ikke altid enige. Vi kan godt
have nogle meningsudvekslinger. Og nogle gange går bølgerne også højt. Men på trods af det går vi altid fra hinanden
med godt humør og fuld af gå på mod – klar til at løse de mange opgaver, som ligger foran os. Tak for mange timers
rart samvær. Tak for samarbejdet i 2016.
En særlig tak til Mads Emil Petersen. Du har nu valgt at forlade regionsledelsen – og det beklager jeg. Men jeg ved
også godt, at når man bliver far så skal man prioritere sin tid anderledes. Selvom jeg jo synes det kunne give dig en
god undskyldning for at slippe lidt væk fra bleerne – men det kan ikke være anderledes. Jeg vil gerne her sige dig
tusind tak for dit arbejde i regionsledelsen. Vi slipper dig ikke helt, da du jo heldigvis fortsætter i Beredskabsforbundet
– godt nok kun på Bornholm, men det er jo også en del af Rigsfællesskabet Danmark – har jeg lært!
Vores konsulent skal heller ikke gå ram forbi. Vi har mange samtaler – om ikke dagligt så i hvert fald ugentligt, og jeg
føler vi har en stor fortrolighed overfor hinanden, hvor mange problemstillinger bliver vendt. Jeg ved også fra kredsene, at de sætter stor pris på din faglige viden og din hjælpsomhed. Så Benthe – en kæmpe tak til dig for samarbejdet
i 2016. Vi får sikkert set rigtig meget til hinanden også i 2017.
Til sidst kigger jeg ud over forsamlingen her. På jer! På alle vores kreds- og vicekredsledere. Man skal aldrig glemme,
at det er jer og jeres medlemmer, vi arbejder for i regionsledelsen. Det er på jeres vegne vi råber højt i Landsledelsen.
Jeg vil gerne her rette en meget varm tak til jer. Ikke alene for samarbejdet, men også for den kæmpe indsats i hver
for sig gør hjemme i kredsene. Vi glemmer nogle gange det kæmpe arbejde, som der lægges i arbejdet hjemme i
kredsene. Et arbejde, som dels skal komme alle vores medlemmer til gode – men i ligeså høj grad også komme borgerne og samfundet til gode! Tak skal I have for det arbejde I udfører! Tak for samarbejdet! Tak for 2016!
Med venlig hilsen

Søren Brandt
Regionsleder

