REGION HOVEDSTADEN

REFERAT AF REGIONSÅRSMØDE AFHOLDT DEN 10. MARTS 2018 KL.
10.00 PÅ FURESØ RÅDHUS, STIAGER 2, 3500 VÆRLØSE.
Tilstede: 16 stemmeberettigede samt 10 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
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 Bondo Christensen bød velkommen.
Regionsleder Søren Brandt bød alle gæster velkommen.
Kredsleder Henrik Sunekær fortalte om opbygningen af Furesø beredskab og frivilligberedskab i området nu og fremover samt praktiske oplysninger.
Årsmødet blev indledt med 1 minuts stilhed for at mindes Kredsleder Annelise Rasmussen og Vicekredsleder Flemming Eismark.
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.
Dirigenten konstaterede deltagernes tilstedeværelse.
Ad. b. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed
Regionsleder Søren Brandt aflagde beretning.
Regionslederens beretning vedlægges som bilag 1.
Henrik Sunekær: Robust Borger kunne være godt at blive suppleret med førstehjælpskursus eller hjertestarterkursus.
Førstehjælpskurserne gav i gamle dage et godt hvervningspotentiale til det kommunale beredskab.
Søren Brandt: Det kan vi ikke få med finansieret.
Niels Mørup: Ridsede historikken om førstehjælpskurserne op. Anbefaler resilienstankegangen. Dette var Carsten
Iversen enig i.
Beretningerne blev herefter taget til efterretning.
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Ad. c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Kasserer Jesper Janholm fremlagde årets regnskab.
Regnskabet vedlægges som bilag 2.
Regnskabet udviser et samlet underskud på 12.339,57 kr. Underskuddet er primært opstået da vi har brugt lidt for
mange penge til info-/hverveaktiviter.
Der er henlagt 17.914,35 kr. til nytårsgudstjenesten samt 27.269,46 kr. fra Hillerød kredsen. Endvidere er der henlagt
16.804,00 kr. i forbindelse med Robust Borger. Disse penge – 16.804,00 kr. – vil indgå i puljen til aktivitetsbaseret
tilskud for 2018.
Carsten Iversen havde et spørgsmål om forskellen på konto 4 og konto 50.
Jesper Janholm forklarede, at konto 4 er den del af Info- hvervemidlerne, som regionen selv har brugt. Konto 50 er
en samlet opgørelse over det samlede forbrug af info-hvervemidlerne.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. d. Indkomne forslag
a) Regionsledelsens forslag til aktivitetsbaseret tilskud for 2018.
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
Landschef Niels Bonde Jensen ledede indstillingen og hilste fra præsident Jan Johansen og fortalte om Beredskabsforbundet og især hvorfor vi har udpegning og ikke valg.
Regionsledelsen indstillede viceregionslederne Kirsten Nielsen, Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt samt Kirsten
Larsen til genudpegning.
Landschef Niels Bonde Jensen udpegede Kirsten Nielsen, Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt samt Kirsten Larsen
til viceregionsledere for 2 år uden modkandidater.
Ad. f. Valg af kasserer
Punktet udgik da Jesper Janholm blev valgt for en 2-årig periode i 2017.
Ad. g. Valg af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer
På valg i år var: Kristine Grønbech Jensen, Bornholm og Sune Schønnemann, Albertslund-Brøndby.
Begge blev genvalgt for en 2-årig periode uden modkandidat.
Ad. h. Indstilling og udpegning af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer
Regionsleder Søren Brandt ledede indstillingen.
Regionsledelsen indstillede René Andersen til genudpegning som Forebyggelseskoordinator.
Regionsleder Søren Brandt udpegede René Andersen til Forebyggelseskoordinator for en ny 2-årig periode.
Endvidere indsupplerede Regionsleder Søren Brandt Peter B. Lange i regionsledelsen.
Ad. i. Valg af revisorer
På valg i år var Kirsten Jeppesen, Frederiksberg. Kirsten Jeppesen var villig til genvalg.
Kirsten Jeppesen blev genvalgt uden modkandidat.
Ad. j. Valg af revisorsuppleanter
På valg i år var Jan Sørensen, Allerød. Jan Sørensen var villig til genvalg.
Jan Sørensen blev genvalgt for en 2-årig periode uden modkandidat.
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Ad. k. Eventuelt
Niels Bonde Jensen: Fortalte om sine aktiviteter i Beredskabsforbundet bl.a. blandt centrale politikere. Samarbejdet
med de statslige institutioner samt resultat- og målstyring. BFUCs fremtid og samarbejde hermed blev luftet. Præsidiet vil komme rundt i kredsene i løbet af 2018.
Jesper Hærskjold, Helsingør: Mente der var for mange aktiviteter ”oven i hinanden” i september måned.
Niels Mørup: BFUC har taget et Initiativ, der kører frem til 1. maj for at styrke omsætningen, som alle kan bidrage til
og få noget ud af. Konkret vil BFUC i perioden frem til 1. maj give dem, som skaffer kurser til BFUC 25% i bonus.
Henrik Sunekær foreslog, at man lægger link til BFUC på egne hjemmesider/Facebooksider.
Carsten Iversen fortalte om BFUC og forholdet til Beredskabsforbundet. Carsten Iversen fortalte også om de revisionspåtegninger og håndtering heraf. Robust Borger er vigtigt, meget vigtigt. Beredskabsforbundet vil markere sig
tydeligere alle steder fremover. Unge i beredskabet vil vi gerne være med i sammen med andre aktører.
Søren Brandt kvitterede for de forskellige indlæg.
Søren bød de nyvalgte regionsledelsesmedlemmer velkommen i regionsledelsen.
Årsmødet for 2019 bliver afholdt den 16. marts 2019.
Derefter takkede Søren Brandt Henrik Sunekær for sin mødeledelse.
Mødet hævet kl. 12.00.
Således opfattet
Flemming H. Ohm
Referent

