REGION HOVEDSTADEN
.

.

Dato: 10. marts 2018

.

.

Emne: Beretning
Ak ja. Sidste år indledte jeg beretningen med at sige følgende:
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!
Jeg vil ikke sige det har været lige så turbulent i 2017 – men tæt på. I det meste af 2017 har vores Landssekretariat
ligget underdrejet. Først i slutningen af året ser det ud til, at der nu er kommet styr på det. Ledelsen er på plads, der
er ansat en række nye medarbejdere på Landssekretariatet og vi har fået en ny konsulent – næsten. Lige nu har vi to
konsulenter, der skal dække vores område, men det er håbet at fra 1. maj så har vi igen en konsulent, som kan bruge
alle kræfter på at servicere vores kredse.
Og som om det ikke var nok – så har det stærkt reducerede Landssekretariat skulle slås med Rigsrevisionen, Forsvarets Interne Revision – og også vores tilsynsmyndighed – Beredskabsstyrelsen – synes vores medarbejdere skulle
have lidt at se til; hvis nu de skulle kede sig.
Vi fik også en ny vicelandschef, så vi nu har de to, der står vi skal have i vedtægterne. Måske lidt sent at byde Niels
Christensen tillykke med udpegningen – men vi glæder os til samarbejder og indtil videre lover det godt.
Vi kom med i to af de ansættelsesudvalg, der blev nedsat i forbindelse med ansættelsen af de nye medarbejdere. Vi
var således ganske naturligt med i ansættelsesudvalget omkring vores nye landsdelskonsulent, men vi var også repræsenteret i ansættelsesudvalget omkring vores sekretariatsleder.
Men trods problemerne på landsplan – som også i år har trukket store veksler på Landsledelsen – så er vi kommet
gennem 2017 med skindet på næsen, og står godt rustet til udfordringerne i de kommende år.
Og der er ingen tvivl om, at der kommer udfordringer. Vi kender bare ikke alle parametrene endnu.
Men nogle kender vi: Robust Borger!

ROBUST BORGER
Robust Borger er og bliver et af Beredskabsforbundets helt store fokusområder. Politikerne på Christiansborg ser et
stort potentiale i projektet, og det er da også derfor, Beredskabsforbundet ikke alene har bibeholdt sin statslige
bevilling på Finansloven – men endda har fået et mindre løft. Ikke det store – men dog et løft. Og endda på et tidspunkt, hvor stort set alle andre skal spare. Der ligger et flot arbejde fra vores Præsidie bag dette løft – og ikke mindst
fra vores Præsident Jan Johansen.
Det er også derfor det er så vigtigt, at vi i Beredskabsforbundet leverer varen. At alle arbejder aktivt på at få uddannet
så mange borgere som muligt som Robuste Borgere.
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Vi prøvede i efteråret at lave en stor kampagne netop for at lokke flere mennesker på vores kurser. Vi søsatte en
kampagne på Facebook. Vi brugte alt hvad vi havde tilbage af vores info-/hvervemidler – plus lidt til. Alt i alt en
kampagne til 120.000 kr. Jeg har aldrig før været med til at bruge så mange penge på et enkelt projekt i regionen –
og kommer formentlig heller ikke til at gøre det igen. Men pengene var der – nu skulle det prøves! Vi allierede os
med et mediebureau – Mediegruppen i Vejle, som i forvejen kender projektet og fik sammensat en kampagne med
to videofilm, en såkaldt landingsside og så gik det ellers løs. Kampagnen var målrettet region Hovedstaden, der blev
justeret lidt på målgruppen undervejs – og det kørte derudaf. Faktisk var det helt vildt så godt kampagnen kørte.
Annoncerne blev delt og delt og delt… Videoerne blev næsten slidt op – over 165.000 har set dem og alt i alt er vi
nået ud til over 400.000 borgere. Wauw! MEN – for der er et stort men! Trods kampagnens umiddelbare succes – så
knep det med at få folk på kurserne. Under 20 deltagere blev det til – og det er langt fra tilfredsstillende. Det gør
selvfølgelig at vi i regionen overvejer ganske kraftigt, hvad vi skal gøre fremadrettet. Vi må erkende, at det nok ikke
er enkeltpersoner vi skal satse på. Vi vil i stedet satse på foreninger, ældreklubber, boligforeninger, spejdere – ja alt
muligt, hvor folk i forvejen mødes til forskellige aktiviteter og hvor vi så kan tilbyde en aften eller en eftermiddag –
ganske gratis. Vi HAR et godt produkt. Og det bliver bedre og bedre. Nu skal vi bare have overbevist befolkningen
om, at de også mangler det!
Vi havde i 2017 sat et mål der hed 1.000 kursister. Det nåede vi langt fra. Godt 500 blev det til. For at nå målet havde
vi afsat 25.000 kr. til formålet. Kredsene ville få 25,00 kr. for hver kursist der gennemførte et kursus. Men kun knap
halvdelen af pengene blev brugt. Og desværre gav det ikke den ønskede effekt – nemlig at flere kredse uddannede
robuste borgere. Så det er nok ikke noget vi fortsætter med.
Til gengæld er det jo så opløftende at vi på landsplan kom langt over målet. Men vi vil gerne være med helt fremme,
og vores Forebyggelseskoordinator har da også lovet mig, at der igen kommer fuld damp under kedlerne i 2018. Men
skal vi forøge antallet af kursister – så kræver det opbakning fra jer! I skal ud i lokalområdet og lave benarbejdet. I
behøver ikke have en underviser klar – det koordinerer vores forebyggelseskoordinator. Men det er jer, der kender
de lokale foreninger, de lokale ældreklubber, de lokale boligforeninger. Vi hjælper jer gerne med at sælge vores
kurser – men det er jer, der har kontakterne! Så kære venner: I skal ud at banke på foreningernes døre og sige: Vi har
et godt tilbud til jer!
Jeg ved godt, at Robust Borger-projektet er kommet skidt fra start.
Jeg ved godt, at kurserne i starten langt fra levede op til det niveau, som vi normalt gerne vil levere i Beredskabsforbundet.
Jeg ved godt, at nogle kredse derfor også har sagt, at de ikke vil røre Robust Borger med en ildtang.
Men det er fortid nu! Materialet er blevet bedre, der arbejdes hele tiden på at forbedre det – der kommer hele tiden
nyt til.
Det er derfor ikke længere acceptabelt at sige, man ikke vil arbejde med Robust Borger! Robust Borger er et af de
helt store fokusområder for Beredskabsforbundet. Ja jeg tøver ikke med at sige, at hele vores eksistens afhænger af,
at vi kan løfte opgaven.
Derfor atter engang: I skal i arbejdstøjet – vi skal alle gøre en indsats for at Robust Borger bliver en succes!

PROJEKT ØSTBØRN
2017 blev året, hvor det blev tid til at sige farvel til en opgave, som vi har løst i 25 år. I de sidste 25 år – med enkelte
undtagelser – har vi hver eneste sommer inviteret et hold børn fra Polen til 14 dages sommerferie i Region Hovedstaden.
Og det gjorde vi da også i 2017 – Mælkebøttelejren i Ishøj blev gennemført til alles tilfredshed. Men det blev så også
sidste gang, at Projekt Østbørn blev gennemført i Beredskabsforbundets regi. Vi har igennem de sidste år kunne
konstatere, at det er blevet svære og svære at skaffe sponsorere. Men vi kan også se – og heldigvis for det – at de
børn, der kommer i dag, har det væsentligt bedre end dem vi modtog for 25 år siden. Vi kan også konstatere, at det
er de samme børn der kommer år efter år. Således var 60% af børnene på Mælkebøttelejren gengangere fra tidligere.
Nogen var der endda for 4. gang.
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Vi foreslog derfor i Landsledelsen, at Beredskabsforbundet træder ud af Projekt Østbørn. Det blev vedtaget og det
betyder, at projektet nu kører i privat regi.

STRUKTURUDVALG
Beredskabsforbundets landsledelse nedsatte i 2016 et strukturudvalg, der skulle se på vores struktur.
Strukturudvalget var vidt omkring og havde mange idéer – men endte med at der ikke skulle ændres på vores struktur. Beredskabsforbundets styrke ligger nemlig i, at vi er lokalt forankrede. Og den struktur holder vi fast i.
Strukturudvalget arbejder lige nu med nogle ændringer af vores vedtægter, som skal vedtages på Landsrådsmødet
til juni i år. Jeg vil ikke her begynde at argumentere hverken for eller imod de forslag der ligger, men jeg kan konstatere at der er et flertal i udvalget, der vil reducere vores pladser i Landsledelsen fra de nuværende tre til to. Begrundelsen er, at alle andre kun har to pladser. Men den diskussion tager vi på vores regionsmøde forud for Landsrådsmødet, når alle har fået forslagene ud.

NY KREDS
2017 var også året, hvor vi igen kunne hilse Kreds Helsingør velkommen i Beredskabsforbundet.
Kreds Nordsjælland valgte at splitte sig op, efter at Helsingør Kommune havde forladt Nordsjællands Beredskab.
Jeg vil gerne byde kredsen velkommen i fællesskabet!

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Nytårsgudstjenesten er en fast tradition – og var det således også i 2017.
Og det er en tradition, som flere og flere bakker op om. Rigtig mange frivillige finder vej til Holmens Kirke og i 2017
havde vi fået vores fungerende sekretariatschef Carsten Iversen til at holde talen. Broager Musikkorps spillede både
uden for kirken og inde i kirken. Det er nogle fantastisk flotte rammer at afholde sådan et arrangement i.
Vi har da også gennemført en nytårsgudstjeneste i år, og den 9. januar 2019 må I gerne allerede nu reservere i jeres
kalendere til Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke. Skriv det ind I jeres uddannelsesplaner, så det bliver en naturlig del
at også jeres frivillige tager en tur til Holmens Kirke.

FAGLIG GRUNDUDDANNELSE
Vi gennemførte vores første Faglig Grunduddannelse i 2017. Vi lænede os lidt op af erfaringerne fra andre regioner
og forsøgte at køre kurset over to dage. Det blev lidt presset – måske fordi vi havde 16 deltagere på holdet. I 2018
vil vi også gennemføre et Faglig grundkursus – men denne gang bliver det over tre dage. Vi vil snarest nedsætte et
udvalg, der skal kigge hele materialet igennem, så det hele bliver ført up to date.
Kurserne gennemføres i øvrigt i et samarbejde mellem os og Region Sjælland.

BF MEDLEM
Vores nye medlemssystem – BF Medlem – er nu ved at være klar til brug sådan for alvor. De fleste kredse har brugt
rigtig meget tid på at få luet ud, på at at finde ud af, hvem der er medlem af kredsen, forsøgt at finde ud af, hvem en
del ukendte er – og nu er vi næsten i hus.
Det har været en udfordring, men viser så også hvor svært det er, hele tiden at have et fuldt a jour ført medlemsdatabase. Lige nu bliver medlemssystemet brugt til at sende Beredskab og Frivillig ud til medlemmerne. Systemet kan
bruges til mange ting, og derfor er der også i Landsledelsen vedtaget nogle retningslinjer for, hvem og hvad der må
sendes ud via medlemssystemet centralt fra.
Her og nu mangler vi en vigtig ting der skal på plads meget hurtigt. Nemlig at kredsene også kan bruge systemet til
at sende mails ud til medlemmerne, så man ikke som kredsleder både skal sikre at BF Medlem er a jour ført og
derudover skal sidde med egne medlemslister. Jeg ved det er et stort ønske ude i kredsene. Vi presser på for at få
denne vigtige funktion på plads, og hvis ikke der meget snart meldes ud at nu er løsningen der, så vil sagen blive taget
op på landsledelsens førstkommende møde i april måned.
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HJEMMESIDE
Vi har skiftet vores gamle hjemmeside ud med en ny. Den nye hjemmeside følger samme design som de øvrige regioner og også Landsforbundets hjemmeside. Det giver genkendelighed uanset hvor man havner. Man kan være tilfreds med designet eller ej – men vi synes det var vigtigt, at alle følger samme standard.
Vores gamle hjemmeside var ikke blevet opdateret i lang tid, men nu er vi på plads og vi forsøger at lægge relevante
nyheder ud på hjemmesiden.
I den forbindelse vil det være rart at modtage nyt fra jer. Vi ved, der sker en hel masse ude i kredsene – og hvorfor
ikke klaske det op på vores hjemmeside?
Vi har også en Facebook-side. Jeg er ikke så meget inde over den del, men der er små 500 følger på Facebook-siden.
Det er egentlig ganske flot da det ikke er en side vi reklamerer så meget for. Om vi vil bruge den mere aktivt? Tja –
måske. Det kræver ressourcer hele tiden at fodre den med oplysninger og da vi er frivillige kan det godt være vi ikke
har de ressourcer hele tiden.

INFO-/HVERVEMIDLER
Atter i år har kredsene ikke ligefrem stået i kø for at bruge af vores info-/hvervemidler. Meningen er jo, at pengene
skal ud at arbejde ude i kredsene, så jeg skal meget kraftigt opfordre til, at kredsene også her gør en indsats. Der er
i disse år fokus på, om vores info-/hvervemidler giver den ønskede effekt. Og hvis kredsene ikke gennemfører hvervekampagner kan det blive mere end svært at overbevise alle andre om, at pengene bliver givet godt ud – at denne
opgave fortsat skal ligge i Beredskabsforbundet, og ikke i Beredskabsstyrelsen eller i Danske Beredskaber.
Jeg ved godt at beredskaberne i vores område alle som en har meldt ud, at de ikke er klar til at hverve før tidligst i
2018. Og det er også klart, at hvis beredskaberne ikke ønsker flere frivillige kan det være svært at gå ud og hverve.
Men det ændrer ikke på vi hvert år får en masse penge til formålet – penge som gerne skal ud at arbejde.

ØKONOMI
Vi har i mange år arbejdet for, at der skal flere penge ud til kredsene. Pengene skal ud at arbejde lokalt. Det var Per
Junkers vision – og det er også Landsledelsens vision.
2017 har været et svært år, for der har ikke rigtig været ressourcer til at se nærmere på dette. Der blev godt nok
nedsat et udvalg der skulle se på problematikken – men Landssekretariatet har ikke haft den nødvendige tid til at se
nærmere på det.
Det bliver der nu i år. Dels har Landsledelsen – på opfordring af mig – øget det faste tilskud på 2.000 kr. til 3.000 med
virkning fra 2018. Og dels har Landsledelsen nedsat et udvalg bestående af undertegnede, Kristian Baggesgaard fra
Syddanmark og vores fungerende sekretariatschef. Vi har holdt det første måde i går fredag, og skal nu arbejde videre
med et oplæg til Landsledelsen. Jeg vil ikke her komme ind på, hvad vi arbejder med – det er trods alt Landsledelsen,
der har nedsat udvalget, men der er mange problemstillinger, der er oppe og vende. Blandt andet oplever vi i dag
flere og flere kredse, der slår sig sammen – men stadig kun får 2.000 – nu 3.000 kr. til organisation uanset at man
måske tidligere har været både fire og fem kredse. Der er mange andre problematikker, men vi knokler på at finde
en god løsning – ikke i morgen, men i løbet af året så vi forhåbentlig kan se frem til lidt flere penge fremover.

DET NÅEDE VI IKKE
Der var også et par ting vi havde planlagt, som ikke blev gennemført.
Vi havde satset på en udflugt til Kastellet, hvor vi skulle have haft en større rundvisning for alle medlemmerne af
Beredskabsforbundet. Desværre lykkedes det aldrig at få en aftale med rundviseren. Vi har ikke lagt turen helt i
mølposen, men det bliver tidligst i 2019, da vi i år gerne alle skulle mødes i Gråsten til det store stævne.
Kredslederdagen blev vi desværre også nødt til at aflyse. Der var kun tre tilmeldte ud over regionsledelsen – og det
er lige lidt nok. Desværre fik vi afmeldt lidt sent overfor Comwell, så vi har fået lov at betale en del af udgiften. Til
gengæld har de lovet os, at hvis vi vender tilbage med et andet arrangement så vil en stor del af det beløb vi har
betalt, blive givet i rabat. Derfor vil vores møde med Borgmestrene m.v. senere på året formentlig blive afholdt på
Comwell i Snekkersten.
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REGIONSLEDELSESSEMINAR
Regionsledelsen valgte i år at afholde vores regionsledelsesseminar på Oslobåden. Meningen var oprindeligt at vi
også ville aflægge et besøg ved det norske beredskab, men den del af idéen blev desværre ikke til noget. Til gengæld
var det rigtig rart at hele regionsledelsen var samlet – ikke alene til selve seminaret – men også under opholdet i
Oslo. Det var med til at ryste os rigtig godt sammen og vi kender nu lidt mere til hinanden. Vi kan desværre ikke tage
på sådan en tur hvert år – så i 2018 er vi tilbage på Bornholm, hvor vi plejer at være.
Til sidst – jo, jo; jeg nærmer mig afslutningen – vil jeg gerne rette en stor tak til jer! Til Beredskabsforbundets mange
ledere i Region Hovedstaden, som dagligt knokler ude i kredsene for at holde sammen på det hele. Det er ikke altid
nemt – men jeg ved, I hver især gør et kæmpe stykke arbejde. Også når vi engang imellem presser jer som f.eks. da
vi bad jer alle om at finde lokaler til afholdelse af Robust Borger kurser.
Jeg har i løbet af 2017 været ude i et par kredse, som har haft store problemer af den ene eller anden art. Problemer
som vi har løst i fællesskab. Problemer som viser, at I brænder for sagen, men nogle gange støder hovedet mod en
mur.
Mange af jer kæmper med de lokale beredskaber, hvor tingene måske ikke lige går så hurtigt, som I gerne vil have
det.
Men uanset hvad I står overfor – så viser I hver gang en vilje til at finde en løsning. En vilje til at vise, at det at være
frivillig er en æressag! Tusind tak for jeres indsats!
Jeg skal også her rette en tak til sekretariatets medarbejdere. Både de nye som er kommet til, men i høj grad til de
medarbejdere som i gennem hele 2017 har kæmpet for at holde Beredskabsforbundet kørende. Det har ikke været
nemt. Det har været hårdt! Det har været opslidende! Det glæder mig I har holdt ud og at I hele tiden har bevaret
jeres gode humør og trods alt har været klar til at hjælpe de frivillige, når der har været behov for det!
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke vores præsidie. Det er ikke altid vores medlemmer helt forstår, hvad
vores præsidie laver. Men tro mig: De gør et kæmpe stykke arbejde. Dels på Christiansborg, men i høj grad også
overfor Beredskabsstyrelsen, som ikke altid er lige nemme at have med at gøre.
Tak til præsidiet, tak til Landsledelsen som nogle gange ser lidt trætte ud i ansigterne, når jeg nu for 517. gang stiller
spørgsmålstegn ved de beslutninger, som vi er ved at træffe. Og alligevel lykkedes det at komme igennem med nogle
af vores mærkesager.
Og så er der regionsledelsen.
Åh gud! Sikke en forsamling! Der knevres, der snakkes, der argumenteres, der råbes, der hviskes. Jeg tror vi får vendt
alle sager fra alle mulige og umulige vinkler – og alligevel når vi altid frem til nogle beslutninger. En stor tak til jer alle
for jeres indsats. En tak for samarbejdet som forhåbentlig får lov at fortsætte i 2018.
Endnu engang tak for indsatsen til alle vores ledere! Til alle medlemmerne af Beredskabsforbundet i Region Hovedstaden.
Tak for ordet.

