REGION HOVEDSTADEN

REFERAT AF REGIONSÅRSMØDE AFHOLDT DEN 11. MARTS 2017 KL.
10.00 PÅ ISHØJ RÅDHUS, ISHØJ STORE TORV 20, 2635 ISHØJ.
Tilstede: 23 stemmeberettigede samt 6 gæster uden stemmeret.
Dagsorden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Valg af dirigent.
Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed.
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag
a. Regionsledelsens forslag til aktivitetsbaseret tilskud
b. Regionens regnskab for Mælkebøttelejeren
Indstilling af regionsleder eller viceregionsledere
Valg af kasserer
Valg af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer
Indstilling og udpegning af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleanter
Eventuelt

Borgmester Ole Bjørstorp bød velkommen.
Regionsleder Søren Brandt bød alle gæster velkommen.
Årsmødet blev indledt med 1 minuts stilhed for at mindes Kredsleder Jeannette Nauta Ridderstrøms.
Ad. a. Valg af dirigent
Regionsledelsen indstillede Henrik Sunekær, Furesø. Henrik Sunekær blev valgt ved akklamation uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet.
Ad. b. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed
Regionsleder Søren Brandt aflagde beretning.
Regionslederens beretning vedlægges som bilag 1.
Beretningerne blev herefter taget til efterretning.
Ad. c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Kasserer Jesper Janholm fremlagde årets regnskab.
Regnskabet vedlægges som bilag 2.
Regnskabet udviser et samlet overskud 6.038,60 kr.
Der er henlagt 17.914,35 kr. til nytårsgudstjenesten samt 27.269,46 kr. fra Hillerød kredsen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Viceregionsleder Kirsten Nielsen gennemgik regnskabet for Østbørn lejeren, Mælkebøttelejeren.
Regnskabet blev taget til efterretning.
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Ad. d. Indkomne forslag
a) Regionsledelsens forslag til aktivitetsbaseret tilskud for 2017.
Regionsledelsens forslag til aktivitetsbaseret tilskud for 2017 vedlægges som bilag 3.
Forslaget blev gennemgået og taget til efterretning.
Ad. e. Indstilling af regionsleder eller viceregionsledere
Vicelandschef Stine Arenshøj ledede indstillingen.
Regionsledelsen indstillede regionsleder Søren Brandt til genudpegning.
Vicelandschef Stien Arenshøj udpegede Søren Brandt til regionsleder for 2 år uden modkandidat.
Ad. f. Valg af kasserer
Regionsledelsen indstillede Jesper Janholm til genvalg.
Jesper Janholm blev genvalgt ved akklamation uden modkandidat for en 2-årig periode.
Ad. g. Valg af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer
På valg i år var Christina Refshauge Foged, Rudersdal Hørsholm.
Christina Refshauge Foged blev genvalgt for en 2-årig periode uden modkandidat.
Da Mads Emil Pedersen ønsker at stoppe i regionsledelsen er der en plads ledig for en 1-årig periode. Endvidere er
der en vakant plads efter Jeannette Nauta-Ridderstrøms død.
Kristine Grønbech Jensen, Bornholm og Sune Schønnemann, Albertslund-Brøndby stillede op.
Kristine Grønbech Jensen og Sune Schønnemann blev valgt til for en 1-årig periode.
Ad. h. Indstilling og udpegning af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer
Regionsleder Søren Brandt ledede indstillingen.
Regionsledelsen indstillede Flemming Ohm til genudpegning som informationsassistent.
Endvidere indstillede regionsledelsen Leon Baggers til genudpegning som uddannelsesassistent.
Regionsleder Søren Brandt udpegede Flemming Ohm og Leon Baggers til henholdsvis informations- og uddannelsesassistent for en 2-årig periode.
Ad. i. Valg af revisorer
På valg i år var Carsten W. Larsen, Bornholm. Carsten W. Larsen var villig til genvalg.
Carsten W. Larsen blev genvalgt uden modkandidat.
Ad. j. Valg af revisorsuppleanter
På valg i år var Preben Vrøj Sørensen, Frederiksberg. Preben Vrøj Sørensen var villig til genvalg.
Preben Vrøj Sørensen blev genvalgt for en 2-årig periode uden modkandidat.
Ad. k. Eventuelt
Carsten Lind Olsen: Orienterede om der mangler kustoder til to uger i Barak H1. Uge 26 og 38.
Flemming Ohm: Fulgte op og fortalte lidt om sine positive oplevelser i Barak H1, hvor Flemming var kustode for første
gang sidste år. En meget spændende oplevelse.
Maria Olga Morasutti Jensen, Kreds Hovedstaden: Støtter også op om kustodevagterne i Barak H1.
Mads Emil Petersen: Der er indtil nu kun to personer, som har fået bestilt uniformer. Distinktioneringer går i arv.
Bacher der tager mål er flyttet. Firmaet måltager selv – man accepterer ikke egne mål. Uniformsansvarlig har ikke
uniformsgenstande liggende. Det er uniformer, som bliver leveret direkte fra leverandøren.
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Kristian Baggesgaard, Region Syddanmark: Takkede for invitationen til årsmødet. Christian overbragte en hilsen fra
Regionsleder Marianne Kjær, som var forhindret i at deltage i vores årsmøde. Christian ønskede Søren Brandt tillykke
med genudpegningen og glædede sig til samarbejdet de næste to år.
Stine Arenshøj: Tillykke til de udpegede og valgte i dag. Tak til alle for tålmodigheden i den periode der har været i
denne turbulente periode. Stor pris på opbakningen fra jer. Og at I har respekteret sekretariatet har været underbemandet. Stor tak for det!
Stor tak til Benthe Petersen, som er den der ligger inde med en kæmpe viden om Beredskabsforbundet.
En kæmpe tak for at I var med til at vi nåede målet om Robust Borger i 2016. Føler der er stor opbakning til at tro på
projektet ude omkring. Vi er kommet godt fra start i 2017. Boligselskaberne er begyndt for alvor at rykke på sig. Alle
øjne hviler på os for at se, om vi kan løfte opgaven om Robust Borger.
Søren Brandt kvitterede for de forskellige indlæg. Søren bød de nyvalgte regionsledelsesmedlemmer velkommen i
regionsledelsen og sluttede med at takke Mads Emil Petersen for sin tid i regionsledelsen.
Derefter takkede Søren Brandt Henrik Sunekær for sin mødeledelse.
Mødet hævet kl. 12.00.
Således opfattet
Søren Brandt
Referent

