REGION HOVEDSTADEN

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. januar 2017 på Beredskabsforbundets Landssekretariat, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene.
Tilstede: Kirsten Nielsen, Carsten Lind Olsen, Jesper Janholm, Flemming Ohm, Benthe Petersen og Søren
Brandt.
Afbud: Hanne Buchholdt, Kirsten Larsen, René Andersen, Leon Baggers, Mads Emil Petersen samt Christina
Refshauge Foged.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Referat fra regionsledelsesmødet den 12. – 13. november 2016
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra kredsene – hvor der er noget nyt at fortælle
4. Nyt fra Landsledelsen, Landsforbundet og den regionale konsulent – Søren, Carsten, Kirsten, Kirsten,
Hanne og Benthe
5. Kredsårsmøder – Vi fordelte årsmøderne sidste gang. Holder planen?
6. Nyt fra informationsassistenten – Flemming
7. Nyt fra uddannelsesassistenten – Leon
8. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren – René
9. Nyt fra den uniformsansvarlige – Mads
10. Regionens økonomi – Jesper
a. Generel orientering om økonomien – Jesper
b. Budget for 2017 – herunder aktivitetsbaseret tilskud til regionen – Alle
11. Ansøgninger om info- hvervemidler – Flemming, Søren og Jesper
12. Nytårsgudstjeneste
a. Evaluering af årets nytårsgudstjeneste
b. Nytårsgudstjeneste 2018
13. Regionsårsmødet 2017
a. Sted og tidsplan
b. Dagsorden
c. Hvem genopstiller/genopstiller ikke. Sidste chance for at springe fra . Har vi styr på revisorerne og revisorsuppleanterne? Har vi forslag til de ledige poster i regionsledelsen?
14. Kredslederseminaret den 25. – 26. marts 2017
15. Østlejr 2017 – René
16. Årshjulet 2017 – Er der rettelser?
17. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af referat
a) Referat fra regionsledelsesmødet den 12. – 13. november 2016
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3. Nyt fra kredsene
Nordsjælland: Kredsen lægger op til en opsplitning til to kredse ved kredsårsmødet i februar. En ny Helsingør kreds, der skal dække Helsingør Kommune og en kreds Nordsjælland, der dækker Fredensborg Kommune.

Frederiksberg: Der afholdes et medlemsmøde torsdag den 26. januar, hvor medlemmerne skal tage stilling
til, hvad de vil med kredsen fremadrettet. De har svært ved at skaffe frivillige til arrangementerne, og der er
en udbredt frustration bland medlemmerne.
Hovedstaden: Hovedstadens Beredskab afholder nytårsparole torsdag den 26. januar.
Bornholm: De frivillige afventer i øjeblikket, hvad der skal ske med Ø-beredskabet. Der er forhandlinger i
gang mellem kommunen og staten (Beredskabsstyrelsen), og de frivillige er dybt frustrerede over, at de
ikke ved, hvad der skal ske.
Ad. 4. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen
Der har været afholdt Landsledelsesmøde, hvor der blandt andet blev truffet beslutning om direktøransættelsen og personalemæssige tiltag.
Vi har bedt om at få et punkt med på næste Landsledelsesmøde vedrørende uniformering af nuværende
ledere. Problemet går på ledere, som har været udpegede i flere år, efterhånden får slidt eller vokset ud af
uniformerne. I dag kan de ikke blive udskiftet for Beredskabsforbundets regning, hvilket ikke er rimeligt.
Punktet vil blive taget op på næste Landsledelsesmøde.
Solveig Andersen er fortsat langtidssygemeldt og har meddelt, hun ikke kommer tilbage til Beredskabsforbundet. Der er indgået en fratrædelsesaftale med Solveig, som begge parter er tilfredse med.
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
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.
Centralt knokles der i øjeblikket med at få 2016 regnskabet afsluttet.
Ulla Hansen er kommet tilbage efter tre måneders sygdom. Ulla har blandt andet overtaget administrationen af Robust Borger.
Ad. 5. Kredsårsmøder

Regionsledelsesmøde den 22. januar 2017

Side 2

Kreds:
Albertslund - Brøndby
Allerød
Bornholm
Egedal
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Hedehusene
Hovedstaden
København Nord
København Nordvest
København Syd
København Vestegnen
Nordsjælland
Rudersdal Hørsholm

Dato:
6. februar 2017
31. januar 2017
8. februar 2017
7. februar 2017
23. februar 2017
8. februar 2017
21. februar 2017
14. februar 2017
20. februar 2017
16. februar 2017
13. februar 2017
14. februar 2017
16. februar 2017
7. februar 2017
3. februar 2017

Deltager:
SB + KN
SB + KN
SB + CLO
CLO
SB + KN
KN
SB
SB + KN + CLO
SB +KN
SB + CLO
KN
SB + KN + CLO
KN + JJ
SB + KN
SB + CLO

SB = Søren Brandt
KN = Kirsten Nielsen
CLO = Carsten Lind Olsen
JJ = Jesper Janholm
Ad. 6. Nyt fra informationsassistenten
Der er gennemført en annoncekampagne i forbindelse med Robust Borger.
Skrevet til kredslederne om bidrag omkring stormskaderne. Det har ikke givet det helt store resultat.
Der er lavet flere artikler til ”Frivillig.”
Hjemmesiden afventer fortsat en opgradering til den nye platform. Flemming Ohm vil forsøge at speede
processen lidt op.
Telt og lydanlæg er indkøbt.
Der skal laves en opgørelse over, hvad der står på vores depot. Når opgørelsen er lavet undersøges mulighederne for at forsikrer tingene.
Ad. 7. Nyt fra uddannelsesassistenten
Intet nyt da Leon er fraværende. Det er aftalt, der afholdes Faglig Grunduddannelse den 4., 11. og 25. november 2017.
Ad. 8. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren
Målet for 2016 på 500 robuste borger blev nået – godt og vel endda. Flot gået!! Og det endda uden vi har
været ude på efterskoler!
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. I den forbindelse har forebyggelseskoordinatoren udarbejdet et lille skriv, som vedlægges referatet.
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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.
Vi har oprindeligt planlagt at afholde et instruktørkursus for nye undervisere til Robust Borger i Region Hovedstaden den 4. – 5. marts 2017. Der er flere problemer med dette – først og fremmeste r vi kommet i
tvivl, om vi kan nå at skaffe kursister nok. Derfor er det blevet besluttet, at kurset UDSÆTTES til efteråret.
Dato kommer senere. I stedte vil lørdag den 4. marts blive brugt til et opgraderingskursus for de mange undervisere, som ikke har haft kurser i 2016. De pågældende vil modtage nærmere information.
Ad. 9. Nyt fra den uniformsansvarlige
Der kommer en skrivelse fra Mads der skal udleveres på årsmøderne til alle nyudpegede.
Ad. 10. Regionens økonomi
a) Generel orientering om økonomien
Forud for dagens regionsledelsesmøde står der 185.161,50 kr. inkl. aktivitetsbaseret tilskud 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.
2016 regnskabet ser ud til at ende med et lille overskud på 6.038,66 kr.
Vi har fået tildelt følgende beløb til aktivitetsbaseret tilskud for Region Hovedstaden i 2016:
Aktivitet
Ansøgt
Bevilget
Forbrugt
Rest
Organisation/Møder
35.000,00 kr.
35.000,00 kr. 32.110,31 kr.
2.889,69 kr.
Befordring
40.000,00 kr.
40.000,00 kr. 40.344,73 kr.
-344,73 kr.
Nytårsgudstjeneste januar 2016
25.000,00 kr.
16.393,35 kr. 16.393,35 kr.
0,00 kr.
Nytårsgudstjeneste januar 2017
25.000,00 kr.
15.000,00 kr. 15.000,00 kr.
0,00 kr.
Regionsårsmøde 2016
30.000,00 kr.
30.000,00 kr. 32.314,97 kr.
-2.314,97 kr.
Regionsledelsesseminar
22.500,00 kr.
20.000,00 kr. 19.616,70 kr.
383,30 kr.
Uddannelse på tværs
2.000,00 kr.
2.000,00 kr.
1.839,50 kr.
160,50 kr.
Folkemøde på Bornholm
3.500,00 kr.
1.500,00 kr.
4.560,35 kr.
-3.060,35 kr.
Socialt arrangement for forebyggelsesins
5.000,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
Vedligeholdelse af undervisere RB
5.000,00 kr.
3.250,00 kr.
3.250,00 kr.
I ALT
193.000,00 kr. 163.143,35 kr. 162.179,91 kr.
963,44 kr.

Bevillingen for nytårsgudstjenesten 2016 er ikke helt korrekt. Det er beløb, der er tilført fra henlæggelseskontoen.
Der er henlagt 15.000,00 til nytårsgudstjenesten 2017.
Vi har fået lov til at overføre 3.060,35 fra vedligeholdelse af undervisere til Folkemødet samt
190,00 kr. ligeledes fra vedligeholdelse af undervisere til regionsårsmødet.
Vi er nu gået over til et nyt regnskabssystem. Der arbejdes stadig på at forbedre det og der kan ske
nogle småjusteringer.
b) Budget for 2017
Regionsledelsen vil foreslå nedenstående budget. Budgettet skal forelægges regionsårsmødet. Budgettet ligger lidt over den forventede ramme på ca. 164.000 kr.
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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.
20.000,00 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.

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 også sker i 2016,
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.

189.000,00 kr.
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Ad. 11. Ansøgning om info-hvervemidler
For 2016 har vi i alt 128.250,00 kr. – det samme som i 2015. Dertil kommer uforbrugte midler fra 2015 på
21.933,46. Det giver i alt 150.183,46 kr. I 2016 er bevilget følgende:
Kreds:
Musikkorpset
Furesø m.fl.
Albertslund-Brøndby
Bornholm
Bornholm

Ansøgt beløb: Bevilget beløb:
5.000,00 kr.
5.000,00 kr.
35.000,00 kr.
25.000,00 kr.
12.070,00 kr.
12.070,00 kr.
18.200,00 kr.
1.200,00 kr.
5.000,00 kr.
0,00 kr.

Region Hovedstaden
Rudersdal Hørsholm
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Regíon Hovedstaden
TOTAL:

15.000,00 kr.
15.000,00 kr.
10.000,00 kr.
50.000,00 kr.
18.000,00 kr.
183.270,00 kr.

15.000,00 kr.
15.000,00 kr.
10.000,00 kr.
50.000,00 kr.
18.000,00 kr.
151.270,00 kr.

Aktivitet:
Central beslut.
Store flyverdag
Gang i Byen
Højttaler m.v.
Computer til
arrangementer
Telt
Hvervekampagne
Højttaler m.v.
Annoncering RB
Muik til nytår.
Rest:

Tidspunkt:
Maj
August
September
August
August

Forbrugt:
5.000,00 kr.
16.000,00 kr.
13.806,25 kr.
1.694,00 kr.

September
December
November
November
Januar
-1.086,54 kr.

17.958,75 kr.
16.500,00 kr.
12.835,00 kr.
36.978,99 kr.
18.000,00 kr.
138.772,99 kr.

Vi kender endnu ikke bevillingen for 2017, men vi går udfra vi har de samme penge til rådighed som 2016.
Det vil sige vi forventer at have 128.250,00 kr. til rådighed. Dertil kommer et opsparet overskud på
11.410,47. Det giver i alt 139,460,47 kr.
For 2017 er bevilget følgende:
Kreds:
Rudersdal Hørsholm
TOTAL:

Ansøgt beløb: Bevilget beløb: Aktivitet:
20.000,00 kr.
20.000,00 kr. Hvervning
20.000,00 kr.
20.000,00 kr. Rest:

Tidspunkt:
Forbrugt:
Februar
0,00 kr.
119.660,47 kr.
0,00 kr.

Carsten Lind Olsen og Søren Brandt deltog ikke i behandlingen af ansøgningen fra Rudersdal Hørsholm, da
ansøgningen drejer sig om hvervning til Politiets Beredskabs–Ordenskorps.
Ad. 12. Nytårsgudstjeneste
a) Evaluering af årets nytårsgudstjeneste
Selve nytårsgudstjenesten gik godt og igen var det en positiv oplevelse med Broager Musikkorps.
Trods Urd og mange afbud var der pænt besøg. Vi har dog lært, at nytårsgudstjenesten skal lægges
efter Dronningens nytårskur den 4. januar.
Faneindvielsen gik knap så godt. Der har været manglende kommunikation omkring faneindvielsen.
Det er ved at blive svært at skaffe folk til det rent praktiske i forbindelse med arrangementet. Det har
traditionelt været frivillige fra Frederiksberg, der harv stået for det praktiske. Det overvejes at lade
det praktiske gå på skift mellem kredsene.
b) Nytårsgudstjeneste 2018
Vi kender ikke datoen endnu, men Holmens Kirke bliver bedt om en dato i uge 2.
Tovholder: Kirsten Nielsen
Ad. 13. Regionsårsmøde 11. marts 2017
a) Sted og tidsplan
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Årsmødet bliver afholdt den 11. marts 2017 på Ishøj Rådhus.
Borgmester Ole Bjørstorp tager imod os i byrådssalen kl. 10.00. Vi har reserveret rådhuset frem til
kl. 15.
Frokosten skal indtages i rådhusets kantine.
b) Dagsorden
Regionsledelsen foreslår Henrik Sunekær som dirigent.
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:
Regionsleder Søren Brandt: Villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller Søren Brandt til genudpegning.
Kasserer Jesper Janholm: Villig til genvalg. Regionsledelsen indstiller Jesper Janholm til genvalg.
Informationsassistent Flemming Ohm: Villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller Flemming
Ohm til genudpegning.
Uddannelsesassistent Leon Baggers: Regionsledelsen indstiller Leon Baggers til udpegning.
Christina Refshauge Foged: Villig til genvalg. Regionsledelsen indstiller Christina Refshauge Foged til
genvalg.
Mads Emil Petersen: Er ikke villig til genvalg.
Derudover er der en plads ledig. Der skal således vælges en for 2 år og en for et år.
Valg af revisor: Carsten W. Larsen er på valg. Jesper Janholm undersøger, om Carsten er villig til
genvalg.
Valg af revisorsuppleant: Preben Vrøj Sørensen. Preben Vrøj Sørensen er villig til genvalg.
Ad. 14. Kredslederseminaret 25. – 26. marts 2017
Regionsledelsen besluttede på sidste møde, at der skulle gennemføres et seminar for vores kreds- og vicekredsledere i weekenden 25. – 26. marts 2017. Hovedtema: Det nye Beredskabsforbund. Forventet udgift:
30.000 kr.
Udgiften bliver væsentligt højere end forventet. Prisen vil ligge på ca. 70.000 kroner. På den baggrund blev
det besluttet, at AFLYSE kredslederseminaret og i stedet afholde et en-dags møde engang i efteråret. Datoen fastsættes senere.
Ad. 15. Østlejr 2017
Der bliver afholdt en lejr i 2017 i uge 27 – 28 i Ishøj.
Der er afholdt et evalueringsmøde den 10. januar 2016.
Tovholder: René Andersen
Ad. 16. Årshjulet 2017
Årshjulet blev revideret med diverse ændringer. Revideret udgave vedlægges referatet.
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Ad. 27. Eventuelt
Der er aftalt følgende møder i regionsledelsen:





12. marts 2017 – Hedehusene
26. april 2017 – Aftenmøde/skype
20. maj 2017 – Bornholm
19. august 2017 – Hedehusene

Mødet hævet kl. 14.30
Således opfattet
Søren Brandt
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