REGION HOVEDSTADEN

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 6. maj 2018 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.
Tilstede: Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Kirsten Larsen, Carsten Lind Olsen, Jesper Janholm, René Andersen, Sune Schønnemann, Leon Baggers Kristine Grønbech Jensen, Benthe Petersen, og Søren Brandt.
Afbud: Christina Refshauge Foged, Flemming Ohm, Peter B. Lange samt Niels Mørup.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Referat fra regionsledelsesmødet den 11. marts 2018
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra kredsene
4. Nyt fra Landsledelsen, Landsforbundet og den regionale konsulent – Søren, Carsten, Kirsten, Kirsten,
Hanne, Niels og Benthe
5. Tema: Manglende opbakning til regionens aktiviteter
6. Nyt fra informationsassistenten
7. Nyt fra uddannelsesassistenten
8. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren
9. Nyt fra den uniformsansvarlige
10. Regionens økonomi generelt
a. Generel orientering om økonomien
b. Budget for 2018
11. Ansøgninger om info- hvervemidler – Alle
12. Undervisningsdag for vores Robust Borger undervisere – Hvordan gik det?
13. Katastrofeberedskabets dag den 5. maj (Hedehusene) samt den 4. august 2018 (Allinge). Hvad gør vi
– hvem gør det – hvordan?
14. Regionsmøde forud for Landsledelsesmøde den 4. juni 2018 – Hvem, hvad, hvor?
15. Folkemødet Bornholm 14. – 17. juni 2018 – hvem, hvordan, hvor mange?
16. Studietur til Stockholm 12. – 14. oktober 2018
17. Faglig Grunduddannelse 22. – 23. september samt den 30. september 2018. Hvor og hvordan?
18. Møde for Borgmestre, Beredskabsdirektører, medlemmer af Beredskabskommissionen samt kredsledere den 7. november 2018
19. Regionsledelsesseminar på Bornholm den 17. – 18. november 2018 – hvor og hvordan?
20. Nytårsgudstjeneste 2019
21. Regionsårsmøde 2019
22. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat
a) Referat fra regionsledelsesmødet den 11. marts 2018
Af en eller anden årsag var Flemming Ohm gledet ud som deltager på regionsledelsesmødet. Flemming deltog i hele mødet.
Ved tildeling af aktivitetsbaseret tilskud til kredsene var vi lidt hårde ved Kreds Hovedstaden. Vi
kom således til at foretage en modregning, hvor der ikke skulle være nogen. Efter denne korrektion
har vi udbetalt/tildelt 4.500,00 kr. mere end vi har til formålet.
Referatet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3. Nyt fra kredsene
Beredskaber:
Helsingør: Der har været afholdt møde med Beredskabschefen. Der skal afholdes møde med kredsledelsen i
Helsingør snarest. Mødet er under planlægning.
Frederiksborg Brand- og Redning: Der har været afholdt et møde med Beredskabsdirektøren. Der skal afholdes møde med de tre kredsledelser i nærmeste fremtid. Mødet er under planlægning.
Nordsjællands Brandvæsen: Også her har der været afholdt med Beredskabsdirektøren. Nordsjællands
Brandvæsen vil fremsende materiale omkring brugen af frivillige. Så snart det materiale foreligger vil der
blive afholdt med de tre kredsledelser.
Kredse:
Frederiksberg: Der har været afholdt ekstraordinært årsmøde og det lykkedes at finde en kredsleder. Preben Vrøj Sørensen er blevet ny kredsleder og kredsen fortsætter således som kreds.
København Nordvest: Har stadig problemer med banken.
Kreds Hovedstaden: Deres nye struktur ved beredskabet er faldet på plads.
Ad. 4. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen og den regionale konsulent
Der har været afholdt Landsledelsesmøde samt landsledelsesseminar.
Albertslund-Brøndby kredsen har fået tildelt en vicekredsleder mere. Leon Baggers er udpeget til den nye
vicekredsleder.
Vi har to hæderstegnsmodtagere i år, der skal fejres på Landsrådsmødet.
Der blev fordelt penge til regionernes aktivitetsbaserede tilskud. Nytårsgudstjenesten vil fremover blive finansieret centralt. Vi skal fortsat stå for arrangementet, men den bliver fremover finansieret af Landsforbundet.
Invitationer er udsendt fra Landsrådsmødet.
Ad. 5. Tema: Manglende opbakning til regionens aktiviteter
Gennem det sidste stykke tid har vi kunne konstatere, at der bliver mindre og mindre opbakning til regionens arrangementer. Flere og flere regionsmøder bliver aflyst og på det seneste regionsårsmøde var der
meget få kredse repræsenteret.
I den forbindelse har viceregionsleder Carsten Lind Olsen og viceregionsleder Kirsten Nielsen kontakter
flere af vores kredse. Herudover har enkelte skriftligt givet nogle tilbagemeldinger.
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Forklaringerne er mange, men umiddelbart skyldes det primært travlhed og prioritering. Der er travlhed i
kredsene, ikke mindst efter diverse sammenlægninger med de nye beredskaber. Den enkelte leder prioriterer arbejdet i kredsen og det lokale beredskab fremfor hvad der sker i regionen.
Vi kan konstatere at der er sket en kulturændring. Tidligere mødte stort set alle op til regionens arrangementer, men efter de nye beredskaber er etableret, er det blevet mere almindeligt at vælge regionen fra.
Flere kredse var blevet spurgt om deres manglende engagement skyldes regionsledelsen – og også om der
var utilfredshed med regionslederen. Det har ikke været tilfældet – tværtimod synes man, at regionen gør
et godt stykke arbejde.
Måske er det et hovedstadsproblem? Vi er i konkurrence med ret mange andre fritidstilbud og kulturelle
aktiviteter.
Er vi blevet for faglige? For kedelige?
Er regionsledelsen blevet for usynlig?
Det kan også konstateres, at der fortsat er kredse, som ikke medvirker aktivt til løsning af Beredskabsforbundets kerneopgaver, herunder Robust Borger.
Konklusioner:
 Regionsledelsen vil forsøge at ændre kulturen. Det er et langt sejt træk, men vi skulle gerne nå frem
til, at vi igen er attraktive at mødes med.
 Regionsledelsen vil være mere synlige ved blandt andet at komme ud til de frivillige ved diverse arrangementer.
 Det skal overvejes om kredse, som ikke medvirker aktivt til løsning af Beredskabsforbundets kerneopgaver, rammes økonomis (mindre tilskud til de aktivitetsbaserede aktiviteter).
 Vi tager problematikken med på vores kommende møder med kredsledelserne ligesom deltagerkredsen udvides fra regionsledelsens side.
 Regionsårsmødet ændres, således at vi fremover vil have et fagligt oplæg i forbindelse med årsmødet og afslutter mødet på en mere festlig måde (gennemføres med stor succes i andre regioner).
 Vil forsøge at gennemføre flere faglige aktiviteter for medlemmerne af Beredskabsforbundet.
 Punktet tages op igen på næste regionsledelsesmøde.
Ad. 6. Nyt fra informationsassistenten
Flemming Ohm ønsker at stoppe som informationsassistent grundt manglende tid.
Regionsledelsen beklager dybt Flemmings ønske og takker ham for hans meget store indsats som informationsassistent.
Regionsleder Søren Brandt udpegede Sune Schønnemann til ny informationsassistent.
Flemming Ohm og Sune Schønnemann aftaler nærmere om overdragelse af diverse nøgler m.v.
Vores depot i Farum skal eventuelt flyttes – men bliver i Farum.
Ad. 7. Nyt fra uddannelsesassistenten
Der skal afholdes Faglig Grunduddannelse i 2018. Se nærmere om dette under dagsordens punkt 17.
Ad. 8. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren
Der er afholdt en undervisningsaften med Søren Benthin. Der er kun kommet godt tilbagemeldinger.
Frivilligprisen er i år gået til Projektet Robust Borger og vores undervisere. Rigtig flot!
Det går ikke så stærkt lige nu med at oprette og gennemføre kurser.
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Vi satser på boligselskaber m.v.
Den nye hjemmeside www.robustborger.dk er oppe at køre nu – men den er ikke helt færdig endnu.
Der har været afholdt koordinatormøde.
Regionslederen og Forebyggelseskoordinatoren tager et møde med kursuskoordinatoren i løbet af maj/juni
måned. Herefter kigger vi på vores egen organisation.
Der afholdes møde med Stine og Birgit med de bornholmske undervisere.
Der efterlyses en incitamentsordning til de frivillige undervisere.
Ad.9. Nyt fra den uniformsansvarlige
Uniformerne er ved at blive sendt ud.
Ad. 10. Regionens økonomi
a) Generel orientering om økonomien
Forud for dagens regionsledelsesmøde står der:
Til drift: 106.290,58 kr.
Til Info-/hvervemidler: 121.307,00 kr.
På henlæggelseskontoen: 61.566,76. Dette dækker over 17.115,65 kr. til nytårsgudstjenesten,
27.269,46 kr. til Kreds Hillerød (hvilende 2016), Robust Borger 16.804,00 kr. Pengene fra Robust
Borger skal overflyttes til driften, idet pengene er brugt til kredsenes aktivitetsbaserede tilskud.
b) Budget for 2018
Vi har fået tildelt følgende beløb
Aktivitet
Organisation/Møder
Befordring
Nytårsgudstjeneste
Regionsårsmøde
Regionsledelsesseminar
Folkemøde på Bornholm
Studietur til Stockholm
Møde for Borgmestre m.v.
I ALT

Ansøgt
Bevilget
35.000,00 kr.
35.000,00 kr.
45.000,00 kr.
45.000,00 kr.
20.000,00 kr.
0,00 kr.
15.000,00 kr.
10.000,00 kr.
20.000,00 kr.
20.000,00 kr.
4.000,00 kr.
4.000,00 kr.
25.000,00 kr.
15.000,00 kr.
20.000,00 kr.
20.000,00 kr.
184.000,00 kr. 149.000,00 kr.

Forbrugt
Rest
19.883,39 kr.
15.116,61 kr.
21.713,84 kr.
23.286,16 kr.
9.183,53 kr.
-9.183,53 kr.
5.608,80 kr.
4.391,20 kr.
0,00 kr.
20.000,00 kr.
0,00 kr.
4.000,00 kr.
0,00 kr.
15.000,00 kr.
0,00 kr.
20.000,00 kr.
56.389,56 kr.
92.610,44 kr.

Vi får ikke længere tilskud til nytårsgudstjenesten. Men det betyder ikke vi ikke skal gennemføre
den. Finansieringen er bare overgået til Landsforbundet.
Ad. 14. Ansøgning om info-hvervemidler
For 2018 har vi 121.307,00 kr. – lidt mindre end i 2017.
For 2018 er bevilget følgende:
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Kreds:
Region Hovedstaden
Albertslund-Brøndby
Albertslund-Brøndby
Hedehusene

Aktivitet:
Diverse
Hvervning
Grøn dag
Beredskabets
dag
10.000,00 kr. Beredskabets
dag
26.000,00 kr. Hvervning

Tidspunkt:
December
Marts
Maj
Maj

12.000,00 kr. Hjemmeside og
brochure
65.500,00 kr. Rest:

August

Ansøgt beløb: Bevilget beløb:
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
5.000,00 kr.
5.000,00 kr.
1.500,00 kr.
1.500,00 kr.
10.000,00 kr.
10.000,00 kr.

Bornholm

10.000,00 kr.

Hedehusene

26.000,00 kr.

Hovedstaden

12.000,00 kr.

TOTAL:

65.500,00 kr.

Forbrugt:
147,00 kr.

0,00 kr.

August
Juni

55.807,00 kr.

147,00 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.
Ad. 12. Undervisningsdag for vores Robust Borger undervisere
Dagen blev afholdt den 19. april 2018. Det var en god dag, som er blevet evalueret under dagsordens punkt
8.
Ad. 13. Katastrofeberedskabets dag den 5. maj (Hedehusene) samt den 4. august 2018 (Allinge)
Dagen i Hedehusene er gennemført.
Der blev satset på Robust Borger samt hvervning af frivillige til Frivilligcenter Hedehusene.
Der blev etableret gode kontakter med henblik på at gennemføre et par kurser i Robust Borger.
I Allinge foregår arrangementet den 4. august 2018.
Her sættes fokus på Robust Borger.
Jesper Janholm sikrer, at traileren kommer til Bornholm – og retur igen. 
Der bestilles nye balloner samt helium. Dette tager Søren Brandt sig af.
Fra regionen deltager Jesper Janholm, Søren Brandt, Carsten Lind Olsen samt Seniorkonsulent Benthe Pedersen.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 14. Regionsmøde forud for Landsrådsmødet den 4. juni 2018
Mødet er aftalt til den 4. juni 2018.
Vi forsøger at få lov at holde det i Hedehusene. René undersøger.
Tidspunkt: 19.00 – 22.00.
Ud over vedtægtsændringer drøfter vi selvfølgelig andre aktuelle ting.
Det er et utroligt vigtigt møde – så vi håber ALLE kredse vil lade sig repræsentere!!
Tovholder: Søren Brandt.
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Ad. 15. Folkemødet på Bornholm 14. – 17. juni 2018
Umiddelbart ser det ud til, at Beredskabsforbundet deltager på samme måde som sidste år – det vil sige,
der bliver et arrangement på hjemmeværnskutteren.
Vi har lige nu reserveret et antal værelser på Det Lille Hotel. De 4 værelser er givet til Landsforbundet.
Søren Brandt deltager en enkelt dag – i lighed med sidste år.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 16. Studietur til Stockholm den 12. – 14. oktober 2018
TUREN ER AFLYST! – MEN VI HÅBER AT LAVE NOGET ANDET!
Turen til Stockholm kan desværre ikke blive gennemført, da svenskerne nogle organisatoriske problemer
pt.
Vi forsøger i stedet at arrangerer en tur til Roskilde Lufthavn den 13. eller den 14. oktober. Jesper Janholm
forsøger at få kontakt.
Tovholder: Søren Brandt og Jesper Janholm
Ad. 17. Faglig Grunduddannelse
Der afholdes Faglig Grunduddannelse den 22., 23. og 30. september.
OBS: Af hensyn til lokalerne bliver vi nødt til at ændre den sidste dato til den 30. september.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Benthe Petersen, Leon Baggers, Peter B. Lange og Søren
Brandt der kigger på undervisningsmaterialet. Arbejdsgruppen holder møde i slutningen af maj. Målet er, at
vi allerede ultimo juni måned kan sende invitationer ud.
Vi vil gerne afholde kurset sammen med Region Sjælland.
Kurset bliver afviklet i Ishøj. Lokale er bestilt.
Ad 18. Møde for Borgmestre, Beredskabsdirektører, medlemmer af Beredskabskommissionen samt
kredsledere den 7. november 2018
Datoen er fastsat til den 7. november 2018.
Foreløbig sted: Borupgård Snekkersten
Forslag til temaer:







Cost Benefitanalyse i forhold til anvendelse af frivillige i beredskaberne
Brandkadetterne i Danmark
Ressourcer til ekstraordinære hændelser
Beredskabernes økonomi/nedskæringer
Indlæg fra en Beredskabsdirektør om hvordan man bruger frivillige aktivt i et beredskab.
Indlæg fra en Borgmester som også bruger frivillige.

En stand med Robust Borger.
Der nedsættes et udvalg bestående af Carsten Lind Olsen, Flemming Ohm, Peter B. Lange, Søren Brandt
samt Niels Mørup.
Tovholder: Søren Brandt
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Ad. 19. Regionsledelsesseminar på Bornholm den 17. – 18. november 2018
Seminaret afholdes den 17. – 18. november 2018.
Vi har reserveret plads på Det Lille Hotel.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 20. Nytårsgudstjeneste 2019
Holmens Kirke er bestilt til den 9. januar 2019.
Emner til talere overvejes. Dette aftales sammen med Landsforbundet.
Beredskabsforbundets Musikkorps har sagt ja til at spille.
Arrangementet finansieres i år af Landsforbundet, hvorfor Landsforbundet skal inddrages lidt mere i planlægningen end tidligere.
Tovholder: Kirsten Nielsen
Ad. 21. Regionsårsmøde 2019
Årsmødet afholdes den 16. marts 2019.
Vi undersøger forskellige muligheder.
Tovholder: Kirsten Nielsen
Ad. 22. Eventuelt
Regionsledelsesmøder:
 18. august 2018 i Hedehusene
 17. marts 2019 i Hedehusene.
Regionsårsmøder:
 16. marts 2019
Mødet hævet kl. 15.45.
Således opfattet
Søren Brandt
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