REGION HOVEDSTADEN

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. august 2017 på Landssekretariatet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene.
Tilstede: Kirsten Nielsen, Carsten Lind Olsen, Flemming Ohm, Leon Baggers, Sune Schønnemann, Benthe
Petersen og Søren Brandt.
Afbud: Hanne Buchholdt, Kirsten Larsen, Jesper Janholm og René Andersen, Kristine Grønbech Jensen samt
Christina Refshauge Foged.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Referat fra regionsledelsesmødet den 20. maj 2017
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra kredsene – Vi skal denne gang hele vejen rundt.
4. Nyt fra Landsledelsen, Landsforbundet og den regionale konsulent – Søren, Carsten, Kirsten, Kirsten,
Hanne og Benthe
5. Nyt fra informationsassistenten – Flemming
6. Nyt fra uddannelsesassistenten – Leon
7. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren – René
8. Nyt fra den uniformsansvarlige – Kirsten
9. Regionens økonomi generelt
a. Generel orientering om økonomien – Jesper
10. Ansøgninger om info- hvervemidler – Alle
11. Udflugt til Kastellet – Søren og René
12. Østlejr 2017
a. Evaluering af årets lejr
b. Projektets fremtid i Region Hovedstaden
13. Regionsledelsesseminar 17. – 19. november 2017 – Søren
a. Indhold på seminaret
14. Nytårsgudstjeneste 2018 – Kirsten Nielsen
15. Regionsårsmødet 2018 – Carsten
16. Kredslederdag (Tilføjet)
17. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af referat
a) Referat fra regionsledelsesmødet den 20. maj 2017
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et nyt punkt 16: Kredslederdag
Derefter blev dagsordenen godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3. Nyt fra kredsene
Albertslund-Brøndby: Kredsen har fået 110.000 fra Trygfonden til indkøb af en UTV til brug på førstehjælpsvagter mv. I forbindelse med sammenlægningen med Kreds Vestegnen er der sendt mail til 69 medlemmer.
14 har svaret, heraf har 10 bedt om udmeldelse. Der er en rest på mellem 53 og 70 medlemmer, der ikke er
nogen kontaktoplysninger på. Dem der ikke er nogen kontaktoplysninger slettes som medlemmer af Beredskabsforbundet.

Allerød: Politiets Beredskabs–Ordenskorps er nedlagt med øjeblikkelig virkning fra 1. juni 2017. Politiet har
meddelt, at det samarbejde, som har fungeret i 35 år ikke længere kan fortsættes. Lige nu overvejer de frivillige ved Politiets Beredskabs–Ordenskorps situationen.
Bornholm: De frivillige bliver ikke samlet under Beredskabsstyrelsen, som der ellers var lagt op til. I stedet
vil de blive splittet op, således at indkvarterings- og forplejningsdelen bliver ved kommunen og den øvrige
indsatsdel overføres til Beredskabsstyrelsen. Hverken kommunen eller Beredskabsstyrelsen vil bevare samaritterdelen (herunder figurantgruppen). Der arbejdes på, at Beredskabsforbundet kan overtage samaritterdelen.
Frederiksberg: Kredsen har indkaldt de frivillige til møde i begyndelsen af september måned. Det har været
svært at skaffe frivillige til arrangementerne, og kredsledelsen ønsker derfor en drøftelse med de frivillige
om fremtiden.
Helsingør: Der arbejdes i øjeblikket på en samarbejdsaftale mellem kredsen og Helsingør Kommune.
København Nordvest: Kredsleder Annelise Rasmussen er afgået ved døden og vicekredslederen er udnævnt
til fungerende kredsleder. I løbet af efteråret skal der afholdes et ekstraordinært kredsårsmøde med henblik på udpegning af ny kredsleder.
Ad. 4. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen
Der har været lidt stille over sommeren.
Der afholdes Landsledelsesmøde i næste weekend. Dagsorden blev gennemgået og kommenteret.
Det nye medlemssystem er nu sat i søen. 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 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 ansat en del mennesker på Landssekretariatet i kortere eller længere tidsrum. Der efterlyses i den
forbindelse en orientering til kredsene om hvem der laver hvad i hvilke perioder.
Sune Schønnemann har modtaget en invitation til regionsledelsen om et studiebesøg hos Civilförsvarsförbundet i Stockholm. Punktet tages med på regionsledelsens seminar i november.
Ad. 5. Nyt fra informationsassistenten
Søren Brandt har overtaget arbejdet med den nye hjemmeside. Arbejdet er godt i gang og vi håber den nye
hjemmeside er oppe og kører ultimo september måned.
Informationsassistenten deltog på Folkemødet. Søren Brandt deltog også en enkelt dag. Der var nogle
spændende politiske diskussioner.
Flemming har haft nogle samtaler med Beredskabsforbundets nye kommunikationsmand.
Informationsassistenten efterlyser input fra kredsene og, hvad de laver. Kæmpe opfordring til kredsene om
at levere oplysninger til Flemming Ohm.
Vi laver nogle kreds portrætter. Hvad laver kredsene? Hvordan? Flemming arbejder videre med idéen.
Vi har 419 likes, der følger vores Facebook-side.
Teltet er kommet til Bornholm. Overskudsmateriel er fordelt, og vi har fået lidt dukker, der også bliver udbudt.
Kataloget skal revideres da vi har fået lidt nyt materiel.
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Ad. 6. Nyt fra uddannelsesassistenten
Vi forsøger at finde lokale i Albertslund til Faglig Grunduddannelse. Alternativt kan kurset måske afholdes
på Landssekretariatet.
Søren Brandt, Leon Baggers og uddannelsesassistenten fra Region Sjælland afholder møde senest i begyndelsen af september med henblik på planlægning af uddannelsen.
Det er aftalt, der afholdes Faglig Grunduddannelse den 4., 11. og 25. november 2017.
Ad. 7. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren
Der afholdes temadage med fokus på nyt undervisningsmateriale vedrørende efterskoler søndag den 24.
september i Ringsted. Nærmere vil tilgå.
Regionslederen har sat et mål på 1.000 kursister i 2017. Da Forebyggelseskoordinatoren desværre ikke var
tilstede mangler vi en opdateret opgørelse.
Ad. 8. Nyt fra den uniformsansvarlige
Der har været nogle problemer med størrelserne af de leverede uniformer.
Kredse efterlyser de navneskilte, de har bestilt.
Ad. 9. Regionens økonomi
a) Generel orientering om økonomien
Forud for dagens regionsledelsesmøde står der 354.236,20 kr. inkl. Info-/hvervemidler. Heraf står
der 45.183,81 på henlæggelseskontoen, der dækker 27.269,46 kr. fra Kreds Hillerød samt 17.914,35
som er henlagt til nytårsgudstjenesten.
Ad. 10. 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.
For 2017 er bevilget følgende:
Kreds:
Rudersdal Hørsholm
Albertslund-Brøndby
Albertslund-Brøndby
Region Hovedstaden
TOTAL:

Ansøgt beløb: Bevilget beløb:
20.000,00 kr.
20.000,00 kr.
1.200,00 kr.
1.200,00 kr.
3.500,00 kr.
3.500,00 kr.
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
25.700,00 kr.
25.700,00 kr.

Aktivitet:
Hvervning
Robust Borger
Hvervning
Megafon
Rest:

Tidspunkt:
Forbrugt:
Februar
21.115,10 kr.
Februar
895,75 kr.
August
August
113.960,47 kr. 22.010,85 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,
men også for at sikre, at kvaliteten er i orden og følger Beredskabsforbundets generelle retningslinjer for
informationsmaterialer.
Tilbagemeldingerne fra kredsene viser, at der ikke skal forventes den store hverveaktivitet i indeværende
år. Stort set alle kredse har haft kontakt med deres beredskabschefer og her er meldingerne at der satses
på hvervning i 2018.
Ad. 11. Udflugt til Kastellet
René Andersen koordinerer med rundviseren med en dato i august/september måned.
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Vi mangler stadig en dato! Det er derfor tvivlsomt om vi kan nå at gennemfører arrangementer i år.
Ad. 12. Østlejr 2017
a. Evaluering af årets lejr
Lejeren blev afholdt i uge 27 – 28 på Vejlebroskolen i Ishøj.
Generelt er lejeren gået fint, men der var i år rigtig mange børn som var gengangere fra sidste
år. Det betød blandt andet, at nogle af børnene var lidt utilfredse med, at det var det samme
program som sidste år.
b. Projektets fremtid i Region Hovedstaden
Udfra erfaringerne de tidligere års lejre har regionsledelsen evalueret hele projektet og har
besluttet, at vi ikke længere støtter projektet aktivt.
Der er mange årsager til denne beslutning.
Dels har de ledende folk i projektet valgt at stoppe. Det gælder lejerlederen, de to temledere
for forplejning og børnene.
Dels er det meget svært at skaffe sponsorer. Flere af de sponsorer vi tidligere har fået støtte
fra har meddelt, at de ikke længere vil sponsorer projektet – og der er ikke fundet nye sponsorer. Årets lejr har kun kunne gennemføres med et tilskud fra den centrale fond på 25.000
kr.
Vi kan konstatere at det er de samme børn som kommer år efter år. I år var der således 60%
af børnene, som også deltog i lejren i 2016. Flere af børnene har været her i både 3 og 4 år i
træk, hvilket aldrig har været meningen.
Vi kan konstatere, at børnene i dag har det væsentligt bedre end tidligere. Flere af sponsorerne har også bemærket, at børnene i dag både har iPads og iPhone af de nyeste mærker.
Det var utænkeligt for bare 10 år siden.
Både børn og ledere stiller større krav. Blandt andet har flere af de polske ledere udtrykt
utilfredshed med, at der ikke har været tid til shopping ture i bl.a. København.
Det er svært at skaffe frivillige til projektet. Vi har i 25 år på samtlige årsmøder reklameret
for projektet, men det er aldrig lykkedes at få vagt kredsenes interesse for projektet.
Endelig er det regionsledelsens opfattelse, at det ikke er en af Beredskabsforbundets kerneopgaver.
Vi vil ikke direkte modarbejde projektet, hvis nogle ønsker at tage udfordringen op, men vi
vil ikke længere aktivt bakke op om projektet.
Det materiel, som regionen opbevarer for projektet, skal fjernes fra vores depot senest efter
afholdelse af en lejr i 2018, gerne før.
Regionslederen orienterer Landskoordinator Bent Schade om regionens beslutning.
Ad. 13. Regionsledelsesseminar 17. – 19. november 2017
c. Indhold på seminaret
Vi forsøger at få kontakt til noget norsk beredskab med henblik på hvad de frivillige laver og
hvordan det organiseres. Gode bud sendes til Søren Brandt.
Ad. 14. Nytårsgudstjeneste
Nytårsgudstjenesten bliver afholdt den 10. januar 2018.
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Vi forsøger at få BF eget musikkorps til at spille. Vi afventer stadig svar.
Hovedtaler blev drøftet.
Vi forsøger at lade fakkelvagten gå på skift kredsene imellem. Vi starter med at spørge Allerød.
Tovholder: Kirsten Nielsen.
Ad. 15. Regionsårsmødet 2018
Furesø vil gerne være vært ved regionsårsmødet.
Vi fastsætter datoen til den 10. marts 2017. Vi håber datoen passer i Furesø kalender, ellers blive vi nødt til
at finde et andet sted.
Tovholder: Carsten Lind Olsen og Søren Brandt.
Ad. 16. Kredslederdag
Det blev besluttet at gennemfører en kredslederdag for samtlige kreds- og vicekredsledere i Region Hovedstaden.
Der vil blive en paneldebat omkring emnet terror. Der vil ligeledes blive en workshop, hvor vi formentlig vil
sætte strukturen i Region Hovedstaden til debat.
Dagen vil blive afholdt lørdag den 2. december 2017 kl. 09.30 – 16.00 med ankomst fra kl. 09.00.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 17. Eventuelt
6. oktober er der mindehøjtidelig og uddeling af Redningsberedskabsprisen i Holmens Kirke. Alle er velkommen, men det kræver tilmelding. Nærmere vil tilgå kredsene.
Der er aftalt følgende møder i regionsledelsen:
 17. – 19. november 2017 – Seminar, Norge
Mødet hævet kl. 14.40.
Således opfattet
Søren Brandt
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