REGION HOVEDSTADEN

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 12. marts 2017 på Beredskabsforbundets Landssekretariat, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene.
Tilstede: Kirsten Nielsen, Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten Larsen, Jesper Janholm, Flemming
Ohm, René Andersen, Leon Baggers, Sune Schønnemann, Kristine Grønbech Jensen, Benthe Petersen og
Søren Brandt.
Afbud: Christina Refshauge Foged.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Referat fra regionsledelsesmødet den 22. januar 2016
b. Referat fra regionens årsmøde den 11. marts 2017
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering – Valg af uniformsansvarlig
4. Nyt fra kredsene – Vi skal denne gang hele vejen rundt.
5. Nyt fra Landsledelsen, Landsforbundet og den regionale konsulent – Søren, Carsten, Kirsten, Kirsten,
Hanne og Benthe
6. Regionsårsmødet – Hvordan gik det?
7. Oprettelse og nedlæggelse af kredse – Søren
8. Nyt fra informationsassistenten – Flemming
9. Nyt fra uddannelsesassistenten – Leon
10. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren – René
11. Nyt fra den uniformsansvarlige – Søren
12. Kredstilskud – Jesper og Søren

Der vil under mødet blive fremlagt et forslag til fordeling af de aktivitetsbaserede tilskud til
kredsene. Umiddelbart inden dagens møde afholder økonomiudvalget et møde, og laver
dette oplæg.

13. Regionens økonomi generelt
a. Generel orientering om økonomien – Jesper
b. Budget for 2017 – herunder aktivitetsbaseret tilskud til regionen – Alle
14. Ansøgninger om info- hvervemidler – Alle
15. Udflugt til Holmen – Søren og René
16. Østlejr 2017 – René
17. Nytårsgudstjeneste 2018 – Kirsten Nielsen
18. Eventuelt

Regionslederen bød velkommen til de to nye regionsledelsesmedlemmer, hvorefter der blev lavet en kort
præsentationsrunde.
Ad 1. Godkendelse af referat
a) Referat fra regionsledelsesmødet den 22. januar 2016
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
b) Referat fra regionens årsmøde den 11. marts 2017
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 3. Konstituering – Valg af uniformsansvarlig
Regionsledelsen valgte Kirsten Nielsen til uniformsansvarlig.
Ad. 4. Nyt fra kredsene
Albertslund-Brøndby: Kredsleder blev genudpeget. Der er kommet ny kasserer. Vicekredsleder mangler Faglig grunduddannelse. Kredsen har 29 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 7 som endnu ikke har
bekræftet deres medlemskab. Ifølge årets indberetning har kredsen 30 medlemmer. Kredsen er ikke repræsenteret i beredskabskommissionen. Pænt fremmøde til årsmødet. Er en aktiv kreds. Der afholdes mange
Robust Borger kurser.
Allerød: Kredsleder blev genudpeget. Kredsleder mangler Ledelse 1. Kredsen har 45 medlemmer ifølge
bfmedlem.dk, heraf er der 22 som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab. Ifølge årets indberetning
har kredsen 40 medlemmer. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen via en fælles repræsentant sammen med Rudersdal Hørsholm og Nordsjælland. Kredsen efterlyser uddannelse fra Nordsjællands
Brandvæsen.
Bornholm: Ny kredsleder. Ny vicekredsleder. Kredsleder mangler Ledelse 1. Vicekredsleder mangler Faglig
Grunduddannelse. Kredsen har 188 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 150 som endnu ikke har
bekræftet deres medlemskab. Ifølge årets indberetning har kredsen 165 medlemmer. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen. Der er pt. lidt frustrationer over det nye Ø-beredskab. Beredskabsforbundet er ikke blevet inddraget i forhandlingerne. Nu er kredsen repræsenteret via vicekredslederen, som også
er enhedsleder. Det nye Ø-beredskab betyder, at alle frivillige samles under Beredskabsstyrelsen. Det skal
efter planen træde i kraft med udgangen af maj måned. Kredsen har rigtig god gang i Robust Borger kurserne.
Egedal: Ny kredsleder. Ny vicekredsleder. Begge mangler uddannelse. Kredsen har 35 medlemmer ifølge
bfmedlem.dk, heraf er der 12 som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab. Ifølge årets indberetning
har kredsen 45 medlemmer. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen via en fælles repræsentant sammen med Furesø og Frederikssund. Meget velbesøgt kredsårsmøde.
Frederiksberg: Ny kredsleder. Ny vicekredsleder. Mangler lidt baggrundsoplysninger om kredsleders uddannelser. Vicekredsleder mangler Faglig Grunduddannelse. Begge mangler uddannelse. Kredsen har 30 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 14 som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab. Medlemstal
fremgår ikke af indberetningen. Kredsen er ikke repræsenteret i beredskabskommissionen. Medlemmerne
er usikre på hvad de og kommunen vil. Frederiksberg Kommune har meldt ud, at de gerne vil beholde de
frivillige, men opgavesættet er lidt uklart. Der har været afholdt et medlemsmøde, og kredsen har fået til
opgave at komme med et bud på, hvilke opgaver de mener, de kan løse for kommunen. Det hele skulle
gerne udmøntes i en samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommune.
Frederikssund: Kredsleder blev genudpeget. Ny vicekredsleder ud over Jannik. Den nye vicekredsleder
mangler Faglig Grunduddannelse. Lars og Jannik mangler begge ledelse 1. Måske de skal have dispensation? Kredsen har 58 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 29 som endnu ikke har bekræftet deres
medlemskab. Ifølge årets indberetning har kredsen 85 medlemmer. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen via en fælles repræsentant sammen med Furesø og Egedal. Stort fremmøde til deres
årsmøde. Kredsen vil gerne en hel masse.
Furesø: Kredsleder blev genudpeget. Kredsen har 38 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 35 som
endnu ikke har bekræftet deres medlemskab. Ifølge årets indberetning har kredsen 20 medlemmer. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen sammen med Egedal og Frederikssund. Super positivt årsmøde.
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Hedehusene: Kredsleder blev genudpeget. Kredsen har 74 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 60
som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab. Ifølge årets indberetning har kredsen 72 medlemmer.
Kredsen er ikke repræsenteret i nogen beredskabskommission. Meget få mødte op til årsmødet.
Hovedstaden (Kreds): Kredsleder blev genudpeget. Kredsen har 113 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf
er der 89 som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab. Ifølge årets indberetning har kredsen 122 medlemmer. Kredsen er ikke repræsenteret i nogen beredskabskommission. Dæmningen skal sælges og de frivillige bliver flyttet til Tomsgårdsvejens Brandstation.
København Nord: Kredsleder blev genudpeget. Vicekredsleder mangler Faglig Grunduddannelse. Kredsen
har 24 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 23 som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab.
Ifølge årets indberetning har kredsen 12 medlemmer. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen
via fælles repræsentant fra Kreds København Nordvest. Et hyggeligt årsmøde.
København Nordvest: Kredsleder blev genudpeget. Vicekredsleder mangler Faglig Grunduddannelse. Der
blev valgt ny kasserer. Kredsen har 11 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 7 som endnu ikke har
bekræftet deres medlemskab. Årets indberetning mangler. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen. Årsmødet blev afholdt over 2 gange, da der ikke var noget regnskab til godkendelse på det første
årsmøde.
København Syd: Kredsleder blev genudpeget. Vicekredsleder mangler Faglig Grunduddannelse. Kredsen har
48 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 43 som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab.
Ifølge årets indberetning har kredsen 15 medlemmer. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen
via en fælles repræsentant for Østsjællands Beredskab.
København Vestegnen: Kredsleder ønsker at stoppe, men der kunne ikke findes en ny. Der afholdes nyt årsmøde i april måned. Hvis det ikke lykkedes at finde en kredsleder bliver kredsen gjort hvilende. Kredsen har
132 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 113 som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab.
Årets indberetning mangler. Kredsen er ikke repræsenteret i beredskabskommissionen.
Nordsjælland: Kredsleder blev genudpeget. Ny vicekredsleder. Kredsen har 56 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 20 som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab. Ifølge årets indberetning har
kredsen 70 medlemmer. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen via en fælles repræsentant
sammen med Rudersdal Hørsholm og Allerød. Kredsen foreslås delt op i to kredse: En ny kreds Helsingør,
der dækker Helsingør Kommune og Nordsjællands der dækker Fredensborg Kommune. Pænt fremmøde til
deres årsmøde. Lidt frustration over manglende uddannelser.
Rudersdal Hørsholm: Kredsleder blev genudpeget. Vicekredsleder mangler Faglig Grunduddannelse. Kredsen har 49 medlemmer ifølge bfmedlem.dk, heraf er der 36 som endnu ikke har bekræftet deres medlemskab. Ifølge årets indberetning har kredsen 34 medlemmer. Kredsen er repræsenteret i beredskabskommissionen via en fælles repræsentant sammen med Rudersdal Hørsholm og Nordsjælland. Pænt fremmøde til
deres årsmøde.
Ad. 5. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen
Direktøren er tiltrådt 1. marts.
Regionslederen har haft møde med Carsten Iversen vedrørende konsulenter på Sjælland.
Det nye medlemssystem er nu sat i søen. Efter en kortere testperiode og det nu op til det enkelte medlem,
dels at aktivere sit medlemskab og dels rette det til når man flytter eller skifter mailadresser. Systemet er
bygget op omkring e-mailadresser hvilket gør, at man SKAL have en unik mailadresse for at blive oprettet.
Det betyder, at hver enkelt person skal have sin egen mailadresse. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, men vi
hjælper gerne de få gange, hvor det er et problem. Det er VIGTIGT at alle kredse får gennemgået medlemslisterne. Der kan være medlemmer, som ikke er registrerede, der kan være medlemmer, som er oprettet
forkert, medlemmer som slet ikke er medlemmer m.v. I første omgang skal vi anmode om at kredsene IKKE
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sletter medlemmer, som man ikke kender, men i stedet giver regionslederen besked, der så vil undersøge
sagen. Vi skal helst have det nye medlemssystem op at køre i fulde omdrejninger i løbet af kort tid – så vi
skal opfordre kredsene til, at sikre at alle medlemmer får aktiveret deres medlemskab i Beredskabsforbundet.
Der er en del medlemmer, der har reageret negativt på masseudsendelserne fra medlemssystemet. Sagen
tages op i Landsledelsen.
Ad. 6. Regionsårsmødet – Hvordan gik det?
Regionsårsmødet blev evalueret. Der var enighed om, at det var et godt årsmøde. Der manglede deltagelse
fra fire kredse.
Der må gerne være noget mere aktivitet på regionsårsmødet – vi overvejer lidt.
Årsmøde 2018 skal afholdes i det nordsjællandske. Carsten Lind Olsen undersøger mulighederne.
Ad. 7. Oprettelse og nedlæggelse af kredse
Kreds Nordsjælland vil gerne splittes op i to: En kreds Nordsjælland, der dækker Fredensborg Kommune og
en Kreds Helsingør, der dækker Helsingør Kommune.
Efter at Helsingør Kommune har skilt sig ud fra Nordsjællands Brandvæsen ønsker de frivillige at der bliver
to kredse, som afspejler deres tilhørsforhold til beredskaberne. Der er afholdt stiftende årsmøde og ledelsen i Kreds Helsingør er klar til at tage fat så snart den formelle beslutning er truffet.
Regionsledelsen støtter forslaget og indstiller til Landsledelsen, at Kreds Nordsjælland bliver opdelt i to
kredse.
Kreds København Vestegnen har ikke kunne finde nogen ny kredsleder. Kredsen samtidig ikke har nogen
beredskabsmæssig tilknytning. De fleste af de aktive frivillige er tilknytte Beredskabsstyrelsen Hedehusene.
Kredsen fungerer mest som en kammeratskabsforening. Kredsen overvejer i øjeblikket sin fremtid, og der
afholdes et kredsårsmøde i slutningen af april måned – kort tid før Landsledelsesseminaret.
Regionsledelsen indstiller, at kredsen bliver gjort hvilende, med mindre der findes en kredsleder på årsmødet til april.
Søren Brandt skriver indstillingerne til Landsledelsen. Hvis der findes en kredsleder til København Vestegnen vil indstillingen blive trukket på landsledelsesmødet.
Ad. 8. Nyt fra informationsassistenten
Vores hjemmeside kommer på plads i første halvdel af 2017.
Efter tømningen af København Øst/Amager er der lidt forskellige ting, som er kommet i overskud. Vi tilbyder det til kredsene efter samme princip som ved uddeling af telte og trailere. Flemming Ohm laver en opgørelse over hvad der er af materiel, og så laver vi et skriv til kredsene. Bornholm har en del førstehjælpsdukker, som de også gerne vil af med. Det tager vi med i samme skrivelse. Fordelingen af materiel vil ske på
regionsledelsesmødet i april måned.
Bornholm efterlyser et feltkomfur. Er der nogen som har sådan et i overskud, hører Bornholm gerne om
det. Vi tager det med i skrivelsen til kredsene.
Der er kommet et nyt telt som er udstationeret på Bornholm. Kredsen er bedt om at slå det op og tage et
billede, så det kan indgå i vores katalog.
Ad. 9. Nyt fra uddannelsesassistenten
Der har været forevist Brand Sikker Bolig, som skal bruges fremadrettet til boligorganisationerne under Robust Borger.
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Der afholdes vedligeholdelseskursus i Robust Borger den 2. maj 2017. Leon og René arbejder videre.
Det er aftalt, der afholdes Faglig Grunduddannelse den 4., 11. og 25. november 2017.
Ad. 10. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren
Regionslederen har sat et foreløbigt mål på 1.000 kursister i 2017. Da vi ikke kender resultatet af resultatkontrakten for 2017 endnu er det kun et foreløbigt mål.
Der er lavet en ny organisationsplan for Robust Borger i Region Hovedstaden.
Den nye organisation betyder, at det fremover vil være Karina Baggers, der anmelder og i det hele taget
står for den administrative del af Robust Borger i Region Hovedstaden. Det blev derfor besluttet, at den telefon, som er tilknytte Robust Borger fremover er hos Karina Baggers.
Fremover skal alle kursusanmeldelser- og indberetninger m.v. indsendes til Karina på mail:
rbadmin@bfrh.dk.
Der har været afholdt et temamøde med forebyggelsesinstruktørerne på Sjælland, hvor vi gennemgik de
nyeste ting.
Der har også været afholdt et møde med underviserne på Bornholm.
Der har været afholdt koordinatormøde. Vi har fået lov til at gennemføre et pilotprojekt omkring spejderne.
Boligkurserne kommer fremover til at hedde: Dit Liv – Din tryghed. Robust Borger.
Der er ved at blive lavet et centralt brev til alle efterskolerne. Der skal lokalt følges op på brevene.
På sidste regionsledelsesmøder blev det besluttet, at afsætte 25,00 kr. pr. kursist i forbindelse med uddannelsen af Robust Borger. Pengene bliver taget fra de aktivitetsbaserede tilskud til kredsene. Efter aftale
med direktøren bliver det gennemført som et pilotprojekt. Regionsledelsen besluttede, at fordelingen sker
med 12,50 kr. pr. kursist til den arrangerende kreds og 12,50 kr. til den kreds, hvor underviseren kommer
fra. Opgøres kvartalsvis med virkning fra 1. januar 2017. Der bruges max. 25.000,00 kr. til formålet.
Ad. 11. Nyt fra den uniformsansvarlige
Der skal følges op på de nye ledere, at de får taget mål til uniformerne.
Vi skal have fulgt op på hvem der mangler distinktioner.
Der er bestilt navneskilte til alle nye ledere. Jeg har sagt til Landsforbundet at Region Hovedstaden betaler
denne udgift.
Det blev besluttet, at uniformere af uddannelsesassistenten.
Ad. 12. Kredstilskud
Til fordeling i 2017 er der 141.793,00 kr. inklusive 2.000,00 kr. pr. kreds til organisation. Hertil kommer
30.300 fra konto 100; altså bevillinger som kredsene ikke har benyttet i 2016. Det giver i alt 172.093,00 kr.
til fordeling. Herfra skal så trækkes de 25.000,00 kr. som det er blevet vedtaget at bruge i forbindelse med
Robust Borger. Alt i alt har kredsene ansøgt om 229.059,00 kr.
Ved tildeling er som hovedregel fulgt tidligere principbeslutninger: Befordring, årsmøde og en fest pr.
kreds. Derudover bliver der i det omfang, der er penge til det, givet til aktiviteter for medlemmerne.
Regionsledelsen har tildelt kredsene følgende:
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Kreds:
Albertslund-Brøndby
Allerød
Bornholm
Egedal
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Hedehusene
Kreds Hovedstaden
København Nord
København Nordvest
København Syd
København Vestegnen
Nordsjælland
Rudersdal Hørsholm
Robust Borger
I ALT

Ansøgt:
Bevilget:
Modregning (Konto 100)
Til udbetaling
16.000,00 kr. 10.000,00 kr.
10.000,00 kr.
16.500,00 kr. 10.500,00 kr.
7.500,00 kr.
3.000,00 kr.
23.400,00 kr. 19.400,00 kr.
9.000,00 kr.
10.400,00 kr.
12.200,00 kr.
9.200,00 kr.
1.000,00 kr.
8.200,00 kr.
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
0,00 kr.
4.000,00 kr.
31.395,00 kr. 18.000,00 kr.
0,00 kr.
18.000,00 kr.
5.500,00 kr.
6.500,00 kr.
0,00 kr.
6.500,00 kr.
5.000,00 kr.
5.000,00 kr.
5.000,00 kr.
0,00 kr.
43.850,00 kr. 20.500,00 kr.
0,00 kr.
20.500,00 kr.
12.500,00 kr.
3.500,00 kr.
1.500,00 kr.
2.000,00 kr.
2.000,00 kr.
2.000,00 kr.
0,00 kr.
2.000,00 kr.
9.000,00 kr.
7.000,00 kr.
3.000,00 kr.
4.000,00 kr.
16.500,00 kr.
6.500,00 kr.
2.300,00 kr.
4.200,00 kr.
17.500,00 kr. 11.500,00 kr.
1.000,00 kr.
10.500,00 kr.
15.714,00 kr. 12.714,00 kr.
0,00 kr.
12.714,00 kr.
25.000,00 kr. 25.000,00 kr.
0,00 kr.
25.000,00 kr.
254.059,00 kr. 171.314,00 kr.
30.300,00 kr.
141.014,00 kr.

Kassereren sørger for, at kredsene snarest modtager en opgørelse over, hvad der er bevilget til.
Ad. 13. Regionens økonomi
a) Generel orientering om økonomien
Forud for dagens regionsledelsesmøde står der 407.369,38 kr. inkl. aktivitetsbaseret tilskud til kredsene og Info-/hvervemidler. Dertil kommer så 45.183,81 på henlæggelseskontoen, der dækker
27.269,46 kr. fra Kreds Hillerød samt 17.914,35 som er henlagt til nytårsgudstjenesten.
Vi kender endnu ikke vores samlede bevilling for 2017.
b) Budget for 2017
Regionsledelsen vil foreslå nedenstående budget. Budgettet skal forelægges regionsårsmødet. Budgettet ligger lidt over den forventede ramme på ca. 140.000 kr.
Aktivitet

Beløb

Organisation/Møder
Befordring
Aktivitet 1:
Nytårsgudstjeneste januar 2018

35.000,00 kr.
45.000,00 kr.
25.000,00 kr. Det er en mangeårig tradition som er medbragt fra den gamle region Storkøbenhavn.
Målet er at aftenen bliver Beredskabsforbundets samlede nytårsparade.
15.000,00 kr. Regionsårsmødet er dels det årlige årsmøde og

Aktivitet 2:
Regionsårsmøde 11.
marts 2017
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til at skabe gode sociale kontakter på tværs af
kredsene.
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Aktivitet 3:
Regionsledelsesseminar november 2017

Aktivitet 4:
Folkemødet på Bornholm 15. – 18. juni
2017
Aktivitet 5:
Socialt arrangement
for medlemmer
Aktivitet 6:
Socialt arrangement
for forebyggelsesinstruktører

Aktivitet 7:
Vedligeholdelsesarrangement for forebyggelsesinstruktører
Aktivitet 8:
Kredslederdag

I alt:

30.000,00 kr. Det har vist sig af stor vigtighed for arbejdet i
regionsledelsen, at vi på et årligt møde har
mulighed for at bruge den ekstra tid på at få
gennemdrøftet vores arbejdsopgaver. I år vil
vi kombinere seminaret med en studietur til
Norge.
4.000,00 kr. Vi vil fortsat gerne sende vores informationsassi-

stent til Folkemødet for at netværke og lave artikler m.v. til Beredskab og Frivillig.

5.000,00 kr. Der arrangeres en tur for alle medlemmer af Be-

redskabsforbundet i Region Hovedstaden. Turen i
år går til Kastellet, hvor vi bliver vist rundt.

5.000,00 kr. Vi vil gerne styrke samarbejdet mellem vores frivil-

lige, som underviser i Robust Borger. Dels skal dagen bruges som en uformel erfaringsudveksling og
dels skal der kræses lidt for instruktørerne for at
fastholde dem. I 2015 blev denne udgift afholdt af
Landssekretariatet. Det håber vi sker igen i 2017,
men ellers vil vi afholde arrangementet via de aktivitetsbaserede tilskud.
5.000,00 kr. Vi vil gerne afholde et vedligeholdelsesarrangement for vores forebyggelsesinstruktører. Formålet er primært erfaringsudveksling, men også at
give de måske mindre aktive instruktører et vidensniveau, så de fortsat føler sig godt klædt på til
at løse opgaven.
15.000,00 kr. Vi plejer ca. hvert 4. år at arrangere et kredslederseminar. Men da priserne er vokset voldsomt, vil
vi i år i stedet afholde en kredslederdag, hvor vi
blandt andet sætter fokus på Det Nye Beredskabsforbund.

184.000,00 kr.

Ad. 14. Ansøgning om info-hvervemidler
For 2017 har vi i alt 128.250,00 kr. – det samme som i 2016. Dertil kommer uforbrugte midler fra 2016 på
11.410,47. Det giver i alt 139.660,47 kr. I 2017 er bevilget følgende:
For 2017 er bevilget følgende:
Kreds:
Rudersdal Hørsholm
Albertslund-Brøndby
TOTAL:

Ansøgt beløb: Bevilget beløb:
20.000,00 kr.
20.000,00 kr.
1.200,00 kr.
1.200,00 kr.
21.200,00 kr.
21.200,00 kr.

Aktivitet:
Hvervning
Robust Borger
Rest:

Tidspunkt:
Forbrugt:
Februar
0,00 kr.
Februar
895,75 kr.
118.460,47 kr.
895,75 kr.

Det, der er mærket med rødt, er afsluttede arrangementer.
Når man har fået bevilget et arrangement under info– hvervemidlerne forventes det, at der tages kontakt
til regionens informationsassistent. Primært for at sikre, der ikke bruges penge til noget vi allerede har,
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men også for at sikre, at kvaliteten er i orden og følger Beredskabsforbundets generelle retningslinjer for
informationsmaterialer.
Ad. 15. Udflugt til Kastellet
René Andersen koordinerer med rundviseren med en dato i august/september måned.
Ad. 16. Østlejr 2017
Der bliver afholdt en lejr i 2017 i uge 27 – 28 i Ishøj.
Lejeren bliver afholdt på Vejlebroskolen.
Der er sendt en masse ansøgninger ud. Indtil videre har vi kun fået svar fra en.
Rigtig mange af hjælperne fra sidste år har sagt ja til også at være med i år.
Tovholder: René Andersen
Ad. 17. Nytårsgudstjeneste
Nytårsgudstjenesten bliver afholdt den 10. januar 2018.
Vi forsøger at få BF eget musikkorps til at spille.
Hovedtaler blev drøftet.
Vi forsøger at lade fakkelvagten gå på skift kredsene imellem. Vi starter med at spørge Allerød.
Tovholder: Kirsten Nielsen.
Ad. 18. Eventuelt
Regionsmøde forud for Landsrådsmødet aftales til den 6. juni 2017 kl. 19.00.
Deltagelse til regionsledelsesseminar. Fordeling af kahytter blev fordelt.
Flemming Ohm forespurgte hvad vi gør med projektor, lærred og lyd i forbindelse med kurserne i Robust
Borger. Spørgsmålet rejses centralt.
Der er aftalt følgende møder i regionsledelsen:
 26. april 2017 – Aftenmøde/skype – René undersøger muligheder for at gøre det via Beredskabsstyrelsen.
 20. maj 2017 – Bornholm
 19. august 2017 – Hedehusene
 17. – 19. november 2017 – Seminar, Norge
Mødet hævet kl. 15.55.
Således opfattet
Søren Brandt
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