REGION HOVEDSTADEN

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. november 2017 på Pearl
Seaways.
Tilstede: Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Kirsten Larsen, Carsten Lind Olsen, 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 19. august 2017
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra kredsene – Kun hvor der er noget nyt.
4. Nyt fra Landsledelsen, Landsforbundet og den regionale konsulent – Søren, Carsten, Kirsten, Kirsten,
Hanne og Benthe
5. Nyt fra informationsassistenten – Flemming
a. Generel orientering
b. Facebook gruppe
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. Evaluering af Faglig Grunduddannelse - Søren
12. Udflugt til Kastellet – Søren og René
13. Kreds Albertslund-Brøndby har anmodet om at få en vicekredsleder mere til kredsen - Sune
14. Repræsentant til Beredskabskommissionen i Tårnby Kommune – Søren, Kirsten
15. Repræsentant til Beredskabskommissionen for Bornholms Regionskommune
16. Nytårsgudstjeneste 2018 – Kirsten Nielsen
17. Kredsårsmøder 2018 – Søren, Kirsten, Carsten
18. Regionsårsmødet 10. marts 2018
a. Sted og tidsplan
b. Dagsorden
c. Hvem genopstiller/genopstiller ikke? I år er alle viceregionslederne på udpegning. Herudover
er Forebyggelseskoordinatoren på udpegning. Endvidere er Kristine Grønbech Jensen og
Sune Schønneman begge på valg i år, da de kun blev valgt for en 1-årig periode i 2017. Af
revisorerne er det i år Kirsten Jeppesen og revisorsuppleant Jan Sørensen, der er på valg.
19. Planlægning af næste års aktiviteter i Region Hovedstaden (Årshjul) – herunder skal der tages stilling
til deltagelse i Folkemødet 2018, møde for borgmestre m.v., studietur til Stockholm og hvad vi nu
ellers kan finde på. Der skal ligeledes sættes beløb på aktiviteterne.
20. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af referat
a) Referat fra regionsledelsesmødet den 19. august 2017
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3. Nyt fra kredsene
Bornholm: De frivillige i brandtjenesten overføres til det statslige beredskab. Kommunen beholder kun indkvartering- og forplejningstjenesten. Det forventes der kun skal bruges 15 frivillige til den del. Der er lidt
frustrationer over situationen. Der arbejdes på, at Beredskabsforbundet kan overtage samaritterdelen.
Frederiksberg: der er afholdt møde med de frivillige, hvor der ikke var mødt særlig mange op. Situationen
overvejes stadig.
Helsingør: Der er indgået samarbejdsaftale mellem kredsen og Helsingør Kommune. Der mangler lige et par
underskrifter, men aftalen er på plads.
København Nordvest: Der har været afholdt ekstraordinært kredsårsmøde, hvor Jimmy Klarskov Pedersen
er blevet udpeget til kredsleder og Lene Hansen er blevet udpeget til vicekredsleder.
Furesø: Vicekredsleder Flemming Eismark er afgået ved døden. Vicekredslederposten står vakant frem til
det ordinære kredsårsmøde i februar.
Albertslund-Brøndby: Frederiksberg, København Nordvest og Albertslund-Brøndby er i gang med at intensiverer samarbejdet.
København Syd: Der har været afholdt møde mellem de 5 kredse under Beredskab Østsjælland. Der er ved
at blive indgået en samarbejdsaftale med Østsjællands Beredskab. Der er i øjeblikket sonderinger med henblik på at sammenlægge kredsen med andre kredse.
Ad. 4. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen
Der har været afholdt to Landsledelsesmøder – et ordinært i forbindelse med et Landsledelsesseminar og
et ekstraordinært med en lukket dagsorden.
Den nye resultatkontrakt for 2018 er ved at være på plads. Modsat tidligere kontrakter bliver der i 2018 benyttet en tillempet tilgang til anvendelse af Forsvarsministeriets Vejledning til mål- og resultatplaner. Det
betyder, at der ikke er så skarpe måltal som tidligere. En del af den nye resultatkontrakt indeholder en del
punkter, der skal analyseres på.
Præsidiet ønsker, at der fremover skal indgås aftaler med regioner og kredse, om hvilke mål der skal nås for
henholdsvis regioner og kredse. Aftalerne skal sikre, at hele organisationen arbejder med de mål, som
fremgår af resultatkontrakten. Landsledelsen var enige om, at Landssekretariatet udarbejder forslag til sådanne aftaler, at der indgås aftaler mellem Landschefen og regionerne, at Landssekretariatet udarbejder
forslag til Landssekretariats- og konsulentaftaler samt at der indgås aftaler mellem Præsidenten og Direktøren for Landssekretariatet.
Et flertal i Landsledelsen var desuden enige om, at der skal indgås aftaler mellem regioner og kredse. Her
tog vi i Region Hovedstaden forbehold hvilket betyder, at vi i første omgang ikke skal indgå sådanne aftaler
før vi har set eksempler på aftalerne. Det vil således blive op til os selv, om vi vil indgå disse aftaler.
Strukturudvalget har næsten afsluttet deres arbejde. Der mangler den endelige afrapportering, men der
lægges ikke op til de store forandringer i vores struktur. Der var på et tidspunkt lagt op til, at hele organisationen skulle drejes henimod en større prioritering af det civile beredskab. Det er fortsat et stort fokusområde for Beredskabsforbundet, men det kræver ingen ændringer i strukturen her og nu. Strukturudvalget
fortsætter nu deres arbejde med henblik på vedtægtsændringer. Der er nogle ting som skal ændres, men
der er ikke lagt op til de store organisatoriske ændringer.
Landsledelsen har besluttet at udskille Projekt Østbørn helt fra Beredskabsforbundet.
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Landssekretariatet er lige nu under en meget stor forvandling. Der er ved at blive opbygget et helt nyt sekretariat, som meget gerne skulle understøtte de frivillige i kredse og regioner. Lige nu er der en del ansatte, som kun er ansat på vikarbasis frem til nytår. Herefter skulle der gerne blive fastansatte en række
medarbejdere. Nogle af de nuværende ansatte for nye opgaver. Det er samtidig blevet besluttet, at hele
regnskabsopgaven bliver outsourcet. Lige nu er fem stillinger ved at blive besat: Sekretariatsleder (ny funktion), AC-medarbejder (ny stilling, lige nu besat af Mette Højgård Holm på vikarbasis), kommunikationskonsulent (lige nu besat af Ib Roslund på vikarbasis), kursuskoordinator (ny stilling, lige nu besat af Birgit Z. Kornum på vikarbasis) samt en Landsdelskonsulent Sjælland (de to konsulenter for Region Hovedstaden og Region Sjælland sammenlægges til én stilling. Besættes lige nu af Benthe Petersen, som fremover skal være
seniorkonsulent). Herudover sker der nogle omrokeringer af det nuværende personale. Blandt andet skal
der fremover være én konsulent for region Syddanmark og region Midtjylland (det bliver Henning Skallebæk) og den nordjyske konsulent skal fremover dels være konsulent for Region Nordjylland, men skal fremover også være juridisk konsulent samt fundraiser (det er Henrik Stage).
Ansættelsessamtalerne er i fuld gang og i skrivende stund er der fundet en kursuskoordinator, en kommunikationskonsulent (stillingsbetegnelsen kan blive ændret) samt en Landsdelskonsulent for Sjælland (vores
område). Endvidere forventes det, at AC-medarbejderen bliver fundet i løbet af fredagen. Den første samtale omkring sekretariatslederen har fundet sted, men der skal lige udføres en personlighedstest og en opfølgende samtale før den er helt på plads. Fælles for alle stillingerne er, at der har været rigtig mange ansøgere så det har været et svært udskilningsløb. Navnene på de nye medarbejder vil først blive offentliggjort
senere når alle aftaler er på plads.
Ad. 5. Nyt fra informationsassistenten
a) Generel orientering
Den nye hjemmeside er nu oppe at køre.
Der er ved at være ryddet op på depotet.
Oversigten over materiel er revideret og ligger på hjemmesiden.
Der har været et godt samarbejde med Ib Roslund. Der afholdes et møde i december, hver der skal
diskuteres informationsstrategi primært omkring de sociale medier.
På vores Facebook side er der ca. 450 følgere.
Vi er rigtige glæde for de kredse, der sender materiale ind. Men der er rigtig mange kredse, der ikke
skriver noget. Er det fordi der ikke foregår noget?
b) Facebook-gruppe
Det blev foreslået at der oprettes en Facebook gruppe for Region Hovedstaden.
Da der lige nu er ved at blive arbejdet med en ny kommunikationsstrategi udsættes punktet til
denne foreligger.
Ad. 6. Nyt fra uddannelsesassistenten
Der har været afholdt Faglig Grunduddannelse. Se nærmere om dette punkt.
Ad. 7. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren
Vi har iværksat en stor kampagne, for at lokke flere kursister ind i butikken. I samarbejde med Mediegruppen har vi lavet en kampagne på de sociale medier – primært på Facebook.
Umiddelbart er kampagnen en succes. Over 10.000 unikke brugere har set en eller begge film til ende på
Facebook, hvilket er helt unikt.
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Annoncerne har været vist over 150.000 gange, 1.250 personer har taget testen.
Desværre har det indtil videre kun kastet 16 kursister af sig.
Så hovedmålet – at få folk på kursus – er ikke opnået. Men rigtig mange mennesker har stiftet bekendtskab
med Robust Borger konceptet.
Kampagnen har kostet 120.000 kr., hvoraf de 15.000 kr. kommer fra Landsforbundet.
Vi har haft 470 kursister pr. dags dato. Der vil komme et indslag i Danmarks Radio.
Der er sendt penge til kredsene for de kurser, som har været afholdt pr. 23. oktober 2017.
Vi har fået flere steder, hvor vi kan oprette kurser.
René Andersen er blevet ringet op af boligselskabet DAB. Der afholdes et møde på onsdag, hvor der skal
snakkes samarbejde mellem Beredskabsforbundet og DAB.
Der arbejdes løbende på nye materialer, men det er vigtigt man ikke venter på det ”nye.” Man bruger det
der er, og så må man selv skære det til.
Regionslederen har sat et mål på 1.000 kursister i 2017.
Ad. 8. Nyt fra den uniformsansvarlige
Intet nyt.
Ad. 9. Regionens økonomi
c) Generel orientering om økonomien
Forud for dagens regionsledelsesmøde står der 208.580,75 kr. inkl. Info-/hvervemidler. Hertil skal
tillægges 45.183,81 som står på henlæggelseskontoen, der dækker 27.269,46 kr. fra Kreds Hillerød
samt 17.914,35 som er henlagt til nytårsgudstjenesten.
Vi har fået tildelt følgende beløb til aktivitetsbaseret tilskud for Region Hovedstaden i 2017:
Aktivitet
Organisation/Møder
Befordring
Nytårsgudstjeneste
Regionsårsmøde 2017
Regionsledelsesseminar
Folkemøde på Bornholm
Socialt arrangement for frivillige
Vedligeholdelse af undervisere RB
Kredslederdag
I ALT

Ansøgt
Bevilget
Forbrugt
Rest
35.000,00 kr.
35.000,00 kr. 35.314,80 kr.
-314,80 kr.
45.000,00 kr.
45.000,00 kr. 39.866,38 kr.
5.133,62 kr.
19.400,00 kr.
19.400,00 kr. 20.198,70 kr.
-798,70 kr.
9.000,00 kr.
9.000,00 kr.
8.225,00 kr.
775,00 kr.
30.000,00 kr.
30.000,00 kr.
0,00 kr.
30.000,00 kr.
4.000,00 kr.
4.000,00 kr.
3.634,84 kr.
365,16 kr.
5.000,00 kr.
5.000,00 kr.
0,00 kr.
5.000,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
1.765,54 kr.
-1.765,54 kr.
15.000,00 kr.
15.000,00 kr.
0,00 kr.
15.000,00 kr.
162.400,00 kr. 162.400,00 kr. 109.005,26 kr.
53.394,74 kr.

Det er muligt der skal flyttes rundt på et par bilag, men ovenstående er som regnskabet ser ud d.d.
Jesper Janholm og Søren Brandt sætter sig sammen og finder ud af, hvilke beløb vi skal ansøge om
at må flytte rundt så vi undgår at skulle modregnes for meget.
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:
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Kreds:
Rudersdal Hørsholm
Albertslund-Brøndby
Albertslund-Brøndby
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden

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.
120.000,00 kr. 120.000,00 kr.
7.312,50 kr.
7.312,50 kr.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Furesø
TOTAL:

649,00 kr.
162,25 kr.
3.000,00 kr.
156.823,75 kr.

649,00 kr.
162,25 kr.
3.000,00 kr.
156.823,75 kr.

Aktivitet:
Hvervning
Robust Borger
Hvervning
Megafon
Kampagne
Ny hjemmeside

Tidspunkt:
Februar
Februar
August
August
November
Oktober

Forbrugt:
21.115,10 kr.
895,75 kr.
0,00 kr.
888,90 kr.
120.000,00 kr.
7.312,50 kr.

Teltposer
Tasker
Bibliotek
Rest:

Juni
649,00 kr.
September
162,25 kr.
Oktober
3.743,75 kr.
-17.163,28 kr. 154.767,25 kr.

Det skal bemærkes at kampagnen til 120.000 kr. er en fælles kampagne for samtlige kredse under Region
Hovedstaden. Formelt burde udgiften splittes op mellem samtlige kredse, men for at gøre administrationen
mere smidig er det hele samlet under regionen. Endvidere ydes der et ekstraordinært tilskud på 15.000 kr.
fra Landsforbundet.
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.
Ad. 11. Evaluering af Faglig Grunduddannelse
Faglig Grunduddannelse er blevet afviklet over to lørdage. I alt var der 17 tilmeldte, hvor af den ene aldrig
dukkede op. Kurset blev afviklet i et samarbejde mellem Region Sjælland og os.
Vi gennemførte kurset over samme model, som man har afprøvet i Region Midtjylland. Der er nogle af modulerne der skal byttes om på, og der er også noget af materialet som skal gøres tidssvarende.
Det var et meget presset kursus, og hvis alle oplægsholderne var kommet, var vi ikke nået i mål. Vi fik afbud
fra en beredskabsdirektør, men det gav så lidt plads til nogle af de grundlæggende ting.
Fremadrettet bør kurset afvikles over tre dage.
Trods det meget pressede program gav kursisterne udtryk for, at det havde været et godt kursus. Maden
var lidt for ”grøn.” Lokalerne var fine, og køkkenet har lovet, at hvis vi bare husker at sige ”ikke så grønt”
kan de sagtens en anden gang servere noget mad, som ikke er så grønt.
Der er udarbejdet kursusbeviser til de deltagere, som deltog igennem hele kurset. Kursusbeviserne afleveres til de to regionsledere, der så må sørge for den videre overdragelse til deltagerne. Alle er blevet opdateret i medlemsdatabasen.
Ad. 12. Udflugt til Kastellet
Desværre lykkedes det ikke at gennemføre arrangementet i år.
Ad. 13. Kreds Albertslund-Brøndby har anmodet om af få en vicekredsleder mere til kredsen
Kreds Albertslund-Brøndby har anmodet om at få en vicekredsleder mere til kredsen.
Da kredsen nu dækker et større områder, er der behov for yderligere en vicekredsleder, blandt andet for at
styrke Robust Borger.
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Regionsledelsen besluttede, at indstille til Landsledelsen, at kreds Albertslund-Brøndby får tildelt en vicekredsleder mere.
Ad. 14. Repræsentant til Beredskabskommissionen i Tårnby Kommune
Tårnby Kommune har anmodet om, at vi indstiller en repræsentant til Beredskabskommissionen med observatørstatus.
Lige nu sidder Bjarne Späth Andersen i kommissionen. Bjarne Späth Andersen ønsker ikke at fortsætte.
Regionsledelsen blev enige om at indstille Kirsten Nielsen.
Ad. 15. Repræsentant til Beredskabskommissionen for Bornholms Regionskommune
Bornholms Regionskommune har anmodet om, at vi indstiller en repræsentant til Beredskabskommissionen med observatørstatus.
Lige nu sidder Mads Emil Pedersen.
Regionsledelsen blev enige om at indstiller Kristine Grønbech Jensen.
Ad. 16. Nytårsgudstjeneste
Nytårsgudstjenesten bliver afholdt den 10. januar 2018.
Beredskabsforbundets Musikkorps spiller foran kirken inden gudstjenesten. Landsforbundet betaler denne
udgift.
Hovedtaleren bliver Generalsekretær Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors.
Vi forsøger at lade fakkelvagten gå på skift kredsene imellem. Vi starter med at spørge Allerød.
Invitationerne er sendt ud.
Tovholder: Kirsten Nielsen.
Ad. 17. Kredsårsmøder 2018
Vi kender desværre ikke alle datoer endnu. Men ud fra de datoer vi kender, har regionsledelsen fordelt årsmøderne mellem sig. Lige nu ser oversigten sådan ud (ændringer kan forekomme):
Kreds:
Albertslund - Brøndby
Allerød
Bornholm
Egedal
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Hedehusene
Helsingør
Hovedstaden
København Nord
København Nordvest
København Syd
Rudersdal Hørsholm
Nordsjælland

Dato:
19. februar 2018
12. februar 2018
7. februar 2018
6. februar 2018
22. februar 2018
21. februar 2018
30. januar 2018
13. februar 2018
7. februar 2018
26. februar 2018
8. februar 2018
12. februar 2018
13. februar 2018
2. februar 2018
5. februar 2018
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KN + CLO
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KN
KN
KN + SB
SB + CLO
KN
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REGION HOVEDSTADEN
SB = Søren Brandt
KN = Kirsten Nielsen
CLO = Carsten Lind Olsen
Ad. 18. Regionsårsmødet 10. marts 2018
a) Sted og tidsplan
Årsmødet afholdes på Furesøs Rådhus den 10. marts 2018 kl. 10.00.
Borgmesteren tager imod os i byrådssalen kl. 10.00.
Frokosten afholdes i rådhusets kantine. Vi afventer lige nu priser.
b) Dagsorden
Regionsledelsen foreslår Henrik Sunekær som dirigent. Søren Brandt spørger Henrik om han er frisk
på at påtage sig opgaven igen i år.
Beretning og regnskab fremlægges af henholdsvis regionsleder og kasserer.
Indkomne forslag: Regionsledelsen fremlægger forslag til aktivitetsbaseret tilskud. Det bliver Søren
Brandt der fremlægger forslaget.
c) Hvem genopstiller/genopstiller ikke?
I år er følgende på valg/udpegning:
Viceregionsleder Kirsten Nielsen: Villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller Kirsten Nielsen
til genudpegning.
Viceregionsleder Carsten Lind Olsen: Villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller Carsten Lind
Olsen til genudpegning.
Viceregionsleder Hanne Buchholdt: Villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller Hanne Buchholdt til genudpegning.
Viceregionsleder Kirsten Larsen: Villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller Kirsten Larsen til
genudpegning.
Forebyggelseskoordinator René Andersen: Villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller René
Andersen til genudpegning.
Kristine Grønbech Jensen (valg): Villig til genvalg. Regionsledelsen indstiller Kristine Grønbech Jensen til genvalg.
Sune Schønnemann (valg): Sune Schønnemann er villig til genvalg. Regionsledelsen indstiller Sune
Schønneman til genvalg.
Revisor Kirsten Jeppesen (valg): Villig til genvalg. Regionsledelsen indstiller Kirsten Jeppesen til genvalg.
Revisorsuppleant: Jan Sørensen (valg): Søren Brandt undersøger om Jan Sørensen er villig til genvalg.
Tovholder: Carsten Lind Olsen og Søren Brandt.
Ad. 19. Planlægning af næste års aktiviteter i Region Hovedstaden (Årshjul)
Efter en brainstorming besluttede regionsledelsen sig for følgende aktiviteter for 2018:

 Der sendes en eller to repræsentanter til Folkemødet på Bornholm.
 Der arrangeres en tur til Stockholm Civilförsvarsförbundet i weekenden 11 -12. august for alle frivillige i Region Hovedstaden. Udgangspunktet er vi lejer en bus og kører en tur til Stockholm med en
enkelt overnatning i Stockholm inden turen går hjemad igen. Der vil blive en vis deltagerbetaling.
Nærmere om økonomien senere.
 Der afholdes et møde for Borgmestre, Beredskabsdirektører, medlemmer af Beredskabskommissionerne samt kreds-og vicekredsledere den 7. november 2018. Nærmere om sted og indhold aftales
senere.
 Der afholdes stævne den 7. – 9. september i Gråsten. Der skal afsættes midler til kredsdeltagelse.
 Der afholdes regionsledelsesseminar på Bornholm den 17. – 18. november 2018. Kristine Grønbech
Jensen undersøger forskellige muligheder.
 Der afholdes Faglig Grunduddannelse i weekenden 22. – 23. september samt lørdag den 29. september 2018.
 Der afholdes regionsmøde for kreds- og vicekredsledere den 24. april 2018. Her vil vi præsentere
vores nye konsulent samt vores nye kommunikationskonsulent for kredsene ligesom vi vil få nogle
gode input til kredsenes kommunikation. Mødet afholdes i Ishøj som et aftenmøde.
 Undervisnings dag for vores Robust Borgere undervisere med en ekstern underviser, der kan give
god inspiration til vore Robust Borger undervisere. Afholdes i Birkerød den 19. april.
 Vi deltager i Katastrofeberedskabets dag i Hedehusene den 5. maj 2018 samt i Allinge den 4. august
2018.
 Nytårsgudstjenesten 2018 afholdes den 10. januar 2018.
 Nytårsgudstjenesten 2019 afholdes i uge 2 i 2019. Datoen kommer senere.
 Regionsmøde forud for Landsrådsmødet afholdes den 4. juni 2018. Nærmere omkring tid og sted
meddeles senere Nærmere om tid og sted følger senere. (Men formentlig på Nordens Plads, Frederiksberg).
 Regionens årsmøde 2019 er fastsat til den 16. marts 2019.
Regionsledelsesmøder:






20. januar 2018 i Hedehusene
11, marts 2018 i Hedehusene
6. maj 2018 på Bornholm
18. august 2018 i Hedehusene
17.marts 2019 i Hedehusene.

Ad. 20. Eventuelt
Intet.
Mødet hævet kl. 18.45.
Således opfattet
Søren Brandt
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