REGION HOVEDSTADEN

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. maj 2017 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.
Tilstede: Kirsten Nielsen, Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten Larsen, Flemming Ohm, Leon Baggers, Sune Schønnemann, Kristine Grønbech Jensen, Christina Refshauge Foged , Benthe Petersen og Søren
Brandt.
Afbud: Jesper Janholm og René Andersen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Referat fra regionsledelsesmødet den 12. marts 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
b. Budget for 2017 – herunder aktivitetsbaseret tilskud til regionen – Alle
10. Ansøgninger om info- hvervemidler – Alle
11. Udflugt til Holmen – Søren og René
12. Østlejr 2017 – René
13. Regionsledelsesseminar 17. – 19. november 2017 – Søren
a. Indhold på seminaret
14. Nytårsgudstjeneste 2018 – Kirsten Nielsen
15. Regionsmødet den 6. juni 2017 – Søren og Carsten
16. Regionsårsmødet 2018 - Carsten
17. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af referat
a) Referat fra regionsledelsesmødet den 12. marts 2017
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3. Nyt fra kredsene
Albertslund-Brøndby: Kredsen er blevet sammenlagt med Kreds København Vestegnen. Der er sket rent administrativt. Kredsledelsen fortsætter uden ændringer.
Allerød: Der er kommet nye kontrakter for de frivillige med kontrakt med Nordsjællands Brandvæsen.
Bornholm: Der er lagt op til, at alle frivillige samles under Beredskabsstyrelsen. Det skal efter planen træde i
kraft med udgangen af maj måned. Kredsen har i samarbejde med Regionen afgivet et høringssvar, da der
er ting i oplægget, som vi stiller spørgsmål til.

Frederiksberg: Der har været afholdt møde med Frederiksberg Kommune. Det skulle gerne udmøntes i en
samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommune. Undervisningsafdelingen på Dæmningen flyttes til Frederiksberg Brandstation, hvilket betyder der skal bygges lidt om. Det betyder kredsens lokaler bliver flyttet.
Hovedstaden (Kreds): Der har været afholdt ekstraordinært kredsårsmøde, da Maria Jensen stoppede som
vicekredsleder. Ny vicekredsleder blev Dennis Persson. Dæmningen bliver lukket og frivilligenheden skal
flyttes til Tomsgårdsvejens Brandstation.
København Vestegnen: Kredsen er sammenlagt med Kreds Albertslund-Brøndby. Når kredsen har afviklet
alt vil kredsen blive endeligt lukket.
Nordsjælland: De frivillige har fået nye kontrakter. Kredsen er blevet splittet i to: En kreds Nordsjælland og
en Kreds Helsingør.
Helsingør: Ny kreds. Jesper Hærskjold er blevet udpeget til kredsleder og Sanne Johansson er blevet udpeget til vicekredsleder.
Rudersdal Hørsholm: De frivillige har fået nye kontrakter.
København Nordvest: Kredsleder Annelise Rasmussen er sygemeldt.
Ad. 4. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen
Der har været afholdt Landsledelsesmøde. Det skulle have været et Landsledelsesseminar, men der var så
mange punkter på dagsorden, at det endte med ”kun” at blive et Landsledelsesmøde.
På Landsledelsesmødet blev Niels Christensen udpeget til ny vicelandschef. Vi ønsker Niels velkommen til
arbejdet og glæder os til samarbejdet fremover. Niels Bonde blev samtidig udpeget til ny Landschef, efter
at Carsten Iversen nu er blevet direktør for Beredskabsforbundet.
Tilskuddene til aktivitetsbaseret tilskud blev fordelt. Penge til de to arrangementer for Robust Borger bliver
dækket centralt., Derefter fik vi stort set det, vi havde ønsket. Vi reducerede beløbet til regionsårsmødet fra
15.000 kr. til 9.000 kr. og derudover blev der reduceret i bevillingen til Nytårsgudstjenesten. Men resten er
blevet bevilget.
På Landsledelsesmødet blev hæderstegnene tildelt. I vores områder er der tre hæderstegnsmodtagere. Så
der bliver lidt at fejre i Kolding til Landsrådsmødet.
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.
Navneskilte til alle, der har bestilt, er ved at være på plads og vil blive udleveret senest ved Landsrådsmødet.
Mette Højgaard er ansat i en periode frem til 1. oktober til procesbeskrivelser m.v. samt hjælper til med
Robust Borger. Derudover er der ansat et par folk i et kortere tidsrum af nogle få måneder.
Ad. 5. Nyt fra informationsassistenten
Overskudsmateriellet fra København Øst/Amager er ved at blive fordelt. Det går til Bornholm, Furesø og
Albertslund-Brøndby.
Kataloget skal revideres da vi har fået lidt nyt materiel.
Vores hjemmeside er ved at blive bygget op.
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Flemming Ohm efterlyser artikler til Frivillig fra kredsene. Flemming undrer sig over der kommer en deadline i april måned, men der er ikke kommet noget Frivillig ud efterfølgende. Det betyder at nyhedsværdien
bliver mindre.
Ad. 6. Nyt fra uddannelsesassistenten
Vedligeholdelseskurset den 2.maj blev aflyst.
Der vil komme en dag for vores forebyggelsesundervisere i efteråret hvor det nye materiale vil blive gennemgået.
Det er aftalt, der afholdes Faglig Grunduddannelse den 4., 11. og 25. november 2017.
Ad. 7. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren
Der har været afholdt koordinatormøde, hvor også regionslederne var inviteret med. Der arbejdes på en
hjemmeside for Robust Borger, hvor alle kan gå ind og stifte bekendtskab med, hvad det er for en størrelse.
Der er stadig lidt ubesvarede spørgsmål i den forbindelse, men der arbejdes på, at den kommer ”på gaden”
snarest.
Der sættes fuld fokus på kurserne for sikkerhedsalliancen til boligselskaberne (Brandsikker Bolig) på 2 timer.
Derudover er der ved at blive sendt breve ud til efterskolerne.
I egen region eksperimenterer vi lidt med spejderne.
Der er lidt stilstand i kurserne lige nu, men vi forventer der kommer gang i det igen for alvor efter sommeren.
Regionslederen har sat et mål på 1.000 kursister i 2017.
Det er blevet besluttet, at der afsættes 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 har besluttet, 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. Vi laver lidt kampagne
overfor kredsene.
Ad. 8. Nyt fra den uniformsansvarlige
Alle nye ledere har fået bestilt uniformer. De er lovet at blive leveret lige op til landsrådsmødet.
Distinktionerne er bestilt og de er også lovet at blive leveret lige op til landsrådsmødet.
Vi har et lille depot af uniformer liggende.
Ad. 9. Regionens økonomi
a) Generel orientering om økonomien
Forud for dagens regionsledelsesmøde står der 264.997,62 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.
b) Budget for 2017
Vi har fået tildelt følgende beløb:
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Aktivitet

Beløb

Organisation/Møder
Befordring
Aktivitet 1:
Nytårsgudstjeneste januar 2018

35.000,00 kr.
45.000,00 kr.
19.400,00 kr. Det er en mangeårig tradition som er medbragt fra den gamle region Storkøbenhavn.
Målet er at aftenen bliver Beredskabsforbundets samlede nytårsparade.
9.000,00 kr. Regionsårsmødet er dels det årlige årsmøde og

Aktivitet 2:
Regionsårsmøde 11.
marts 2017

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:

Beskrivelse

dels et socialt arrangement, hvor kredsene får mulighed for erfaringsudveksling under hyggelige former. Udover erfaringsudveksling er årsmødet med
til at skabe gode sociale kontakter på tværs af
kredsene.

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.

0.000,00 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.
0.000,00 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.

127.400,00 kr.
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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
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
21.115,10 kr.
Februar
895,75 kr.
118.460,47 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.
Der skal sættes fokus på brug af info-/hvervemidler så pengene kommer ud at arbejde i kredsene. Vi beder
alle kredse om at kontakte deres beredskabsdirektører/chefer med henblik på at lave en plan for hvervning
i 2017 og 2018. Hvis den lokale ledelse ikke ønsker at hverve er det også vigtigt vi får den tilbagemelding.
Tilbagemeldingerne skal vi helst have inden udgangen af juni måned.
Ad. 11. Udflugt til Kastellet
René Andersen koordinerer med rundviseren med en dato i august/september måned.
Ad. 12. 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. Der er ikke kommet så mange svar endnu.
Rigtig mange af hjælperne fra sidste år har sagt ja til også at være med i år. Der er nogen der er holdt op og
nye er kommet til.
Tovholder: René Andersen
Ad. 13. Regionsledelsesseminar 17. – 19. november 2017
a. 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.
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. 15. Regionsmødet den 6. juni 2017
Der da ikke umiddelbart er kommet emner til drøftelse forud for Landsrådsmødet aflyses mødet.
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Ad. 16. Regionsårsmødet 2018
Furesø vil gerne være vært ved regionsårsmødet. Vi satser primært på den 10. marts 2018 og den 17. marts
2018 som sekundær dato. Carsten Lind Olsen undersøger nærmere. Afhænger også af borgmesterens kalender.
Ad. 17. Eventuelt
Der er aftalt følgende møder i regionsledelsen:
 19. august 2017 – Hedehusene
 17. – 19. november 2017 – Seminar, Norge
Mødet hævet kl. 15.00.
Således opfattet
Søren Brandt
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