REGION HOVEDSTADEN

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. marts 2018 på Landssekretariatet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene.
Tilstede: Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Kirsten Larsen, Carsten Lind Olsen, Jesper Janholm, René Andersen, Sune Schønnemann, Kristine Grønbech Jensen, Benthe Petersen, og Søren Brandt.
Afbud: Christina Refshauge Foged, Leon Baggers, Peter B. Lange samt Niels Mørup.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Referat fra regionsledelsesmødet den 20. januar 2018
b. Referat fra årsmødet i Region Hovedstaden den 10. marts 2018
2. Godkendelse af dagsorden
3. Præsentation af regionsledelsen [Kun hvis der er kommet nye i regionsledelsen på årsmødet] – Alle
4. Nyt fra kredsene – Vi skal denne gang hele vejen rundt – Søren, Kirsten N., Carsten
5. Nyt fra Landsledelsen, Landsforbundet og den regionale konsulent – Søren, Carsten, Kirsten, Kirsten,
Hanne, Niels og Benthe
6. Regionsårsmødet – Hvordan gik det? – Alle
7. Nedlæggelse af kreds – Søren
8. Nyt fra informationsassistenten – Flemming
9. Nyt fra uddannelsesassistenten – Leon
10. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren – René
11. Nyt fra den uniformsansvarlige – Kirsten
12. Kredstilskud – Søren og Jesper

Der vil under mødet blive fremlagt et forslag til fordeling af de aktivitetsbaserede tilskud til
kredsene. Umiddelbart inden dagens møde afholder økonomiudvalget et møde, og laver
dette oplæg.

13. Regionens økonomi generelt
a. Generel orientering om økonomien – Jesper
b. Budget for 2018 – herunder ansøgning om aktivitetsbaseret tilskud – Søren
14. Ansøgninger om info- hvervemidler – Alle
15. Undervisningsdag for vores Robust Borger undervisere – Søren, René
16. Regionsmøde den 24. april – hvem gør hvad? – Søren
17. Katastrofeberedskabets dag den 5. maj (Hedehusene) samt den 4. august 2018 (Allinge). Hvad gør vi
– hvem gør det – hvordan? – Søren
18. Regionsmøde forud for Landsledelsesmøde den 4. juni 2018 – Hvem, hvad, hvor? – Søren
19. Folkemødet Bornholm 14. – 17. juni 2018 – hvem, hvordan, hvor mange? – Søren
20. Studietur til Stockholm 11. – 12. august 2018 – Sune, Søren
21. Faglig Grunduddannelse 22. – 23. september samt den 29. september 2018. Hvor og hvordan? –
Søren
22. Møde for Borgmestre, Beredskabsdirektører, medlemmer af Beredskabskommissionen samt kredsledere den 7. november 2018 – Søren
23. Regionsledelsesseminar på Bornholm den 17. – 18. november 2018 – hvor og hvordan? – Søren, Kristine
24. Nytårsgudstjeneste 2019 – Kirsten Nielsen
25. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat
a) Referat fra regionsledelsesmødet den 20. januar 2018
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
b) Referat fra årsmødet i Region Hovedstaden den 10. marts 2018
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3. Præsentation af regionsledelsen
Punktet udgik, da alle blev genvalgt og Peter B. Lange var fraværende.
Ad. 4. Nyt fra kredsene
Albertslund-Brøndby: Kredsen har 48 medlemmer, heraf 5 uregistrerede. Kredsen har en sund økonomi.
Kredsen har i 2017 brugt 3.796 mandetimer fordelt på 120 forskellige aktiviteter. Kredsen er meget aktiv
med Robust Borger kurser. Kredsen ønsker en vicekredsleder mere, da de nu også dækker det gamle København Vestegns område. Peter Linnebjerg Larsen blev genudpeget som vicekredsleder. Og når Landsledelsen har godkendt, at kredsen kan få en vicekredsleder mere bliver det Leon Baggers.
Allerød: Kredsen har 33 medlemmer. Alle er registrerede. Kredsen har ikke så mange aktiviteter og føler sig
hårdt ramt i forbindelse med de problemer, som der har været i forbindelse med skilsmissen mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommune. Kredsen har en sund økonomi. Kredsen overvejer at lægge
sig sammen med Kreds Nordsjælland og Rudersdal Hørsholm. Vicekredsleder Mads Teis Ørnsfeldt Andersen
blev genudpeget.
Bornholm: Kredsen har 108 medlemmer, heraf 34 uregistrerede. Kredsen har en sund økonomi. Kredsen
har brugt en del tid på at få styr på medlemskartoteket. Ø-beredskabet har været igennem en meget stor
forandring. Det statslige beredskab har overtaget indsatsdelen fra kommunen og det kommunale beredskab skal fremover kun have en indkvarterings- og forplejningstjeneste. Der er en del problemer med kommunens del, som vi vil forsøge at få løst i forbindelse med vores møde med beredskabschefen. En hel del af
de frivillige har således opsagt deres kontrakt med kommunen. Kredsen er meget aktiv i forbindelse med
Robust Borger kurser. Lisbeth Holm og Bernt Jensen blev udpeget som nye vicekredsledere.
Egedal: Kredsen har 37 medlemmer, heraf 12 uregistrerede. Kredsen har en sund økonomi. Kredsen er med
ved en del arrangementer. Daniel Christofte blev genudpeget til vicekredsleder.
Frederiksberg: Kredsen har 18 medlemmer, heraf 1 uregistreret. Kredsen har en særdeles sund økonomi. På
årsmødet meddelte Kredsleder Kirsten Jeppesen, at hun ønskede at stoppe som kredsleder. Det var ikke
muligt at finde en anden kandidat, hvorfor årsmødet blev suspenderet frem til den 15. marts 2018. Som en
konsekvens heraf blev kredsen pålagt at indsætte en del af deres formue på Regionens konto. Pengene vil
naturligvis blive tilbagebetalt, hvis det lykkedes at finde en ny kredsleder på deres ekstraordinære årsmøde.
Frederikssund: Kredsen har 43 medlemmer, heraf 14 uregistrerede. Trods et stort underskud har kredsen
en særdeles sund økonomi. Kredsen deltager i mange aktiviteter. Vicekredslederne Jannik Godtfred Hansen
og Ole Theilmann Aabel blev begge genudpeget.
Furesø: Kredsen har 18 medlemmer, heraf 7 uregistrerede. Kredsen har en rimelig økonomi. Kredsen har
brugt meget tid med opbygningen af nye faciliteter til de frivillige. Bjørn Patrick Nielsen blev udpeget til ny
vicekredsleder.
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Hedehusene: Kredsen har 79 medlemmer, heraf 56 uregistrerede. Kredsen har en sund økonomi. Der er
ikke meget aktivitet i kredsen, hvilket da også afspejles af det høje antal uregistrerede medlemmer. Kredsen har brug for hjælp til dels at få medlemmerne aktive og dels i forholdet til ledelsen på stedet. Thomas
Martin Bach Olufson blev genudpeget til vicekredsleder.
Helsingør: Kredsen har 42 medlemmer, heraf 9 uregistrerede. Trods kredsen er nystartet har kredsen en
rimelig økonomi. Kredsen deltager i mange lokale arrangementer og har fordoblet sit medlemstal siden
kredsens opstart. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Beredskabsforbundet og Helsingør Kommune. Sanne Johansson blev genudpeget som vicekredsleder.
Hovedstaden (Kreds): Kredsen har 98 medlemmer, heraf 15 uregistrerede. Kredsen har en sund økonomi.
Kredsen har medvirket ved en lang række arrangementer. Kredsen kæmper med at få en samarbejdsaftale
på plads mellem Beredskabsforbundet og Hovedstadens Beredskab. Kredsens frivillige har brugt en del tid
på flytningen fra Dæmningen til Tomsgårdsvejens Brandstation. Morten Hansen blev udpeget til ny vicekredsleder.
København Nord: Kredsen har 24 medlemmer, heraf 19 uregistrerede. Kredsen har en sund økonomi. Kredsen har medvirket ved fire arrangementer i løbet af året. Niels Ahrends blev udpeget til ny vicekredsleder.
København Nordvest: Kredsen har 11 medlemmer, heraf 2 uregistrerede. Kredsen har en sund økonomi.
Der er lidt problemer med at få adgang til kredsens konto efter Annelises død. Kredsen deltager ved lokale
arrangementer. Vicekredsleder Lene Hansen blev genudpeget.
København Syd: Kredsen har 31 medlemmer, heraf 23 uregistrerede. Kredsen har en sund økonomi. Kredsen har ikke så mange aktiviteter. Der er overvejelser om at slå kredsen sammen med Kreds Greve i region
Sjælland. Der arbejdes med at få styr på medlemskartoteket. Lisbeth Thullesen blev genudpeget til vicekredsleder.
Nordsjælland: Kredsen har 33 medlemmer, heraf 15 uregistrerede. Kredsen har en sund økonomi. Kredsen
har ikke så mange aktiviteter og føler sig hårdt ramt i forbindelse med de problemer, som der har været i
forbindelse med skilsmissen mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommune. Kredsen overvejer
at lægge sig sammen med Kreds Allerød og Rudersdal Hørsholm. Vicekredsleder Marianne Kildemark blev
genudpeget. Kredsen har en vicekredslederpost vakant.
Rudersdal Hørsholm: Kredsen har 36 medlemmer, heraf 11 uregistrerede. Kredsen har ikke så mange aktiviteter og føler sig hårdt ramt i forbindelse med de problemer, som der har været i forbindelse med skilsmissen mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommune. Kredsen har en sund økonomi. Kredsen
overvejer at lægge sig sammen med Kreds Nordsjælland og Allerød. Tina Holst Bennedsgaard blev genudpeget til vicekredsleder. Kredsen har en vicekredslederpost vakant.
Ad. 5. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen og den regionale konsulent
Der har været afholdt møde i økonomiudvalget med henblik på at finde en anden model at tildele aktivitetsbaseret tilskud til kredsene samt til info-/hvervemidler.
Der har også været møde i strukturudvalget som har kigget vores vedtægter igennem.
Der har været møde i stævnestyregruppen. Der er brug for hjælpere, så hvis nogen har lyst til at hjælpe til
ved stævnet, er der mulighed for at melde sig. Henvendelse til Benthe Petersen.
Ib Roslund er stoppet pr..7. marts 2018.
Ad. 6. Regionsårsmødet – hvordan gik det?
Selve årsmødet gik rigtig godt.
Stor ros til Furesø kredsen for arrangementet.
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Dejlig positiv Borgmester, der gerne vil bruge frivillige.
Der var bare for få kredse repræsenteret. Vi tager en diskussion senere om, hvad vi gør.
Ad 7. Nedlæggelse af kreds
Kreds Frederiksberg står lige nu uden kredsleder. Der er indkaldt til ekstraordinært årsmøde den 15. marts
2018. Såfremt det ikke på det ekstraordinære årsmøde lykkedes at finde en ny kredsleder indstilles det til
Landsledelsen, at kredsen nedlægges.
Regionsledelsen tilsluttede sig forslaget.
Ad. 8. Nyt fra informationsassistenten
Ros til Albertslund-Brøndby og Bornholm for deres indsendelse af artikler m.v.
Den nye vicekredsleder Bjørn Patrick Nielsen, Furesø vil gerne komme rundt og tage billeder ved arrangementer m.v.
Med den udvikling der sker omkring Falck i Farum er vi lidt bekymret for vores depot. Der bygges om og fra
nytår mister Falck brandslukningen, så fremtiden er lidt usikker.
Ad. 9. Nyt fra uddannelsesassistenten
Der skal afholdes Faglig Grunduddannelse i 2018. Se nærmere om dette under dagsordens punkt 21.
Ad. 10. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren
Det går ikke så stærkt lige nu. Der er kommet hul igennem til et nyt boligselskab.
Regionslederen og Forebyggelseskoordinatoren tager et møde med kursuskoordinatoren i begyndelsen af
april måned. Herefter kigger vi på vores egen organisation.
Der efterlyses en incitamentsordning til de frivillige undervisere.
Ad.11. Nyt fra den uniformsansvarlige
Kirsten Larsen får bevilget et par bukser og en sweater.
Ad. 12. Kredstilskud
Til fordeling i 2018 er der 156.648,00 kr. inklusive 3.000,00 kr. pr. kreds til organisation. Hertil kommer
26.500,00 kr. fra konto 100; altså bevillinger som kredsene ikke har benyttet i 2017. Endvidere overføres de
16.804,00 kr. som er hensat til Robust Borger til aktivitetsbaseret tilskud til kredsene. Det giver i alt
199.952,00 kr. til fordeling. Alt i alt har kredsene ansøgt om 243.170,00 kr.
Ved tildeling er som hovedregel fulgt tidligere principbeslutninger: Befordring, årsmøde og en fest pr.
kreds. Derudover bliver der i det omfang, der er penge til det, givet til aktiviteter for medlemmerne.
Regionsledelsen har tildelt kredsene følgende:
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Kreds:
Albertslund-Brøndby
Allerød
Bornholm
Egedal
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Hedehusene
Helsingør
Kreds Hovedstaden
København Nord
København Nordvest
København Syd
Nordsjælland
Rudersdal Hørsholm
I ALT

Ansøgt:
Bevilget:
Modregning (Konto 100)
Til udbetaling
19.000,00 kr. 14.500,00 kr.
14.500,00 kr.
10.500,00 kr.
9.000,00 kr.
9.000,00 kr.
48.000,00 kr. 38.500,00 kr.
5.000,00 kr.
33.500,00 kr.
17.400,00 kr. 12.900,00 kr.
6.000,00 kr.
6.900,00 kr.
3.000,00 kr.
3.000,00 kr.
0,00 kr.
3.000,00 kr.
26.000,00 kr. 25.000,00 kr.
0,00 kr.
25.000,00 kr.
9.000,00 kr.
7.500,00 kr.
500,00 kr.
7.000,00 kr.
6.000,00 kr.
6.000,00 kr.
6.000,00 kr.
11.300,00 kr.
9.800,00 kr.
9.800,00 kr.
57.470,00 kr. 32.750,00 kr.
9.000,00 kr.
23.750,00 kr.
6.500,00 kr.
4.500,00 kr.
4.500,00 kr.
7.000,00 kr.
6.500,00 kr.
0,00 kr.
6.500,00 kr.
6.500,00 kr.
5.500,00 kr.
3.000,00 kr.
2.500,00 kr.
8.000,00 kr.
7.000,00 kr.
3.000,00 kr.
4.000,00 kr.
18.500,00 kr. 18.000,00 kr.
0,00 kr.
18.000,00 kr.
254.170,00 kr. 200.450,00 kr.
26.500,00 kr.
173.950,00 kr.

Fordelingen betyder, der er bevilget 498,00 kr. mere end vi har til fordeling.
Kassereren sørger for, at kredsene snarest modtager en opgørelse over, hvad der er bevilget til.
Ad. 10. Regionens økonomi
a) Generel orientering om økonomien
Forud for dagens regionsledelsesmøde står der:
Til drift: 263.781,55 kr.
Til Info-/hvervemidler: 121.307,00 kr.
På henlæggelseskontoen: 161.566,76. Dette dækker over 17.115,65 kr. til nytårsgudstjenesten,
27.269,46 kr. til Kreds Hillerød (hvilende 2016), Robust Borger 16.804,00 kr. samt deponering af
Kreds Frederiksbergs beholdning 100.000,00 kr. Endelig står der 377,65 kr. i renteindtægt, som skal
overføres til vores driftskonto.
Vi kender endnu ikke vores bevilling til aktivitetsbaseret tilskud for 2018.
b) Budget for 2018
Regionsledelsen vil foreslå nedenstående budget. Budgettet blev forelagt regionsårsmødet. Budgettet ligger lidt over den forventede ramme på ca. 164.000 kr.
Aktivitet

Beløb

Organisation/Møder
Befordring
Aktivitet 1:
Nytårsgudstjeneste januar 2019

35.000,00 kr.
45.000,00 kr.
20.000,00 kr. Det er en mangeårig tradition som er medbragt fra den gamle region Storkøbenhavn.
Målet er at aftenen bliver Beredskabsforbundets samlede nytårsparade.
15.000,00 kr. Regionsårsmødet er dels det årlige årsmøde og

Aktivitet 2:
Regionsårsmøde 10.
marts 2018
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Aktivitet 3:
Regionsledelsesseminar november 2018
Aktivitet 4:
Folkemødet på Bornholm 14. – 17. juni
2018
Aktivitet 5:
Studietur til Stockholm

Aktivitet 6:
Møde for Borgmestre,
Beredskabsdirektører,
medlemmer af Beredskabskommissionen
samt kredsledere den
7. november 2018
I alt:

lighed for erfaringsudveksling under hyggelige former. Udover erfaringsudveksling er årsmødet med
til at skabe gode sociale kontakter på tværs af
kredsene.

20.000,00 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 afholde seminaret på Bornholm
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.

25.000,00 kr. Vi har fået en invitation til at besøge Civilförsvars-

förbundet i Stockholm. Turen vil blive arrangeret
som en bustur med en enkelt overnatning i Stockholm. Turen arrangeres for alle medlemmer af Beredskabsforbundet i Region Hovedstaden. Der vil
blive en mindre egenbetaling for deltagerne.
20.000,00 kr. I hver valgperiode inviterer vi Borgmestre, medlemmer af beredskabskommissionerne m.v. til et
aftenmøde. Arrangementet er dels med til at placere Beredskabsforbundet som en vigtig samarbejdspartner men også med til at fortælle om frivilliges arbejde og deres betydning i det lokale samfund.

184.000,00 kr.

Ad. 14. Ansøgning om info-hvervemidler
For 2018 forventer vi at vi har 121.307,00 kr. – lidt mindre end i 2017.
For 2018 er bevilget følgende:
Kreds:
Region Hovedstaden
Albertslund-Brøndby
Albertslund-Brøndby
Hedehusene

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.

TOTAL:

27.500,00 kr.

Aktivitet:
Diverse
Hvervning
Grøn dag
Beredskabets
dag
10.000,00 kr. Beredskabets
dag
27.500,00 kr. Rest:

Tidspunkt:
December
Marts
Maj
Maj

Forbrugt:

August
93.807,00 kr.

0,00 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,
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men også for at sikre, at kvaliteten er i orden og følger Beredskabsforbundets generelle retningslinjer for
informationsmaterialer.
Ad. 15. Undervisningsdag for vores Robust Borger undervisere
Datoen er fastsat til den 19. april 2018.
Mødet bliver afholdt på Mariehøjcenteret ved Gl. Holte. Renè Andersen reserverer lokale.
Der er taget kontakt til Søren Benthin. Der skal lige aftales nærmere.
Søren Brandt sørger for at udsende en invitation.
Tovholder: René Andersen
Ad. 16. Regionsmøde den 24. april
Der er aftalt regionsmøde den 24. april 2018, hvor vores nye konsulent Niels Mørup og vores nye kommunikationsmand Per Falborg.
Herudover vil vi give kredsene nogle gode input til en bedre kommunikation.
Mødet afholdes i Ishøj. Jesper Janholm har booket lokale.
Der serveres en pølse/ostemad samt kaffe, the og vand.
Søren Brandt sørger for invitationer.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 17. Katastrofeberedskabets dag den 5. maj (Hedehusene) samt den 4. august 2018 (Allinge)
Der sættes fokus på Robust Borger.
Vi stiller også vores trailer op.
Det skal overvejes om der skal anskaffes yderligere materiale.
Der skal fremstilles uddelingsmateriale. Der skal stilles et spørgsmål som børn kan svare på. René overvejer
et børnespøgsmål.
Vi laver badge til børnene.
Det hele skal koordineres med Landssekretariatet samt kredslederne i Hedehusene og Allinge.
Tovholder: Søren Brandt/Flemming Ohm
Ad. 18. 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.
Ud over vedtægtsændringer drøfter vi selvfølgelig andre aktuelle ting.
Tovholder: Søren Brandt.
Ad. 19. 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. 4 af værelserne er lige nu givet til Landsforbundet.
Søren Brandt deltager en enkelt dag – i lighed med sidste år.
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Tovholder: Søren Brandt
Ad. 20. Studietur til Stockholm den 11. – 12. august 2018
OBS: Turen flyttes til weekenden 12. – 14. oktober 2018, da svenskerne ikke kan den 11. – 12. august
2018.
Vi er blevet inviteret til besøg ved Stockholms Civilförsvarsförbundet.
Vi planlægger turen som en bustur, hvor vi lejer en bus.
Turen bliver åben for alle medlemmer af Beredskabsforbundet efter først til mølle-princippet.
Der er forhåndsreserveret 20 dobbeltværelser på et hotel i Stockholm.
Der må forventes en vis egenbetaling for overnatning og forplejning.
Turen forudsætter økonomisk støtte via de aktivitetsbaserede tilskud.
Sune Schønneman sørger for aftalerne med Stockholm Civilforsvarsforbundet.
Tovholder: Søren Brandt og Sune Schønneman.
Ad. 21. 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. Dette arbejde skulle gerne være afsluttet inden udgangen af
maj måned.
Vi vil gerne afholde kurset sammen med Region Sjælland.
Kurset bliver afviklet i Ishøj.
Ad 22. 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
Ad. 23. Regionsledelsesseminar på Bornholm den 17. – 18. november 2018
Seminaret afholdes den 17. – 18. november 2018.
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Vi forsøger at få plads på Det Lille Hotel.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 24. Nytårsgudstjeneste 2019
Holmens Kirke er bestilt til den 9. januar 2019.
Emner til talere overvejes.
Vi forsøger at få Beredskabsforbundets Musikkorps til at spille.
Tovholder: Kirsten Nielsen
Ad. 25. Eventuelt
Regionsledelsesmøder:
 6. maj 2018 på Bornholm
 18. august 2018 i Hedehusene
 17. marts 2019 i Hedehusene.
Regionsårsmøder:
 16. marts 2019
Mødet hævet kl. 14.00.
Således opfattet
Søren Brandt
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