REGION HOVEDSTADEN

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2018 på Landssekretariatet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene.
Tilstede: Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Kirsten Larsen, Carsten Lind Olsen, Jesper Janholm, René Andersen, Leon Baggers, Sune Schønnemann, Kristine Grønbech Jensen, Benthe Petersen, Niels Mørup og Søren
Brandt.
Afbud: Flemming Ohm og Christina Refshauge Foged.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Referat fra regionsledelsesmødet den 17. november 2018
2. Godkendelse af dagsorden
3. Præsentation af vores nye konsulent Niels Mørup samt konstellationen mellem konstitueret sekretariatsleder, landsdelskonsulenten samt seniorkonsulenten
4. Nyt fra kredsene – Kun hvor der er noget nyt.
5. Nyt fra Landsledelsen, Landsforbundet og den regionale konsulent
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 – herunder ansøgning om aktivitetsbaseret tilskud
11. Ansøgninger om info- hvervemidler
12. Evaluering af nytårsgudstjenesten
13. Kredsårsmøder 2018
14. Undervisningsdag for vores Robust Borger undervisere
15. Regionsmøde den 24. april – hvem gør hvad?
16. Katastrofeberedskabets dag den 5. maj (Hedehusene) samt den 4. august 2018 (Allinge). Hvad gør vi
– hvem gør det – hvordan?
17. Regionsmøde forud for Landsrådsmøde den 4. juni 2018 – Hvem, hvad, hvor?
18. Folkemødet Bornholm 14. – 17. juni 2018 – hvem, hvordan, hvor mange?
19. Studietur til Stockholm 11. – 12. august 2018
20. Faglig Grunduddannelse 22. – 23. september samt den 29. september 2018. Hvor og hvordan?
21. Møde for Borgmestre, Beredskabsdirektører, medlemmer af Beredskabskommissionen samt kredsledere den 7. november 2018
22. Regionsledelsesseminar på Bornholm den 17. – 18. november 2018 – hvor og hvordan?
23. Nytårsgudstjeneste 2019
24. 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.
25. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat
a) Referat fra regionsledelsesmødet den 17. november 2017
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3. Præsentation af vores nye konsulent Niels Mørup samt konstellationen mellem konstitueret sekretariatsleder, landsdelskonsulenten samt seniorkonsulenten
Niels Mørup præsenterede sig selv.
Niels Mørup skal frem til ca. 1. maj samtidig med konsulentjobbet varetage funktionen som konstitueret
sekretariatsleder, mens Louise Paulsen er på barselsorlov. I den periode vil Benthe Petersen og Niels Mørup
deles om konsulentfunktionen.
Ad. 4. Nyt fra kredsene
Hovedstaden (Kreds): Flytningen til Tomsgårdsvejen er afsluttet.
Bornholm: Opdelingen af de frivillige er delt op. Kommunen vil kun have indkvartering- og forplejning. Der
er kun to tilbage. Det statslige har overtaget de indsatsfrivillige. Kredsen har mange medlemmer.
Ad. 5. Nyt fra Landssekretariatet og Landsledelsen og den regionale konsulent
Der har været afholdt Landsledelsesmøde, hvor blandt andet budgettet for 2018 blev vedtaget. Der er i
budgettet afsat midler til udskiftning af ældre uniformer. Den endelige vedtagelse af budgettet afventer en
tilbagemelding fra Forsvarsministeriet/Beredskabsstyrelsen om tilladelse til at overføre uforbrugte midler
fra 2017 til 2018.
Nyansættelserne på Landssekretariatet blev præsenteret for Landsledelsen.
Søren Brandt og Hanne Buchholdt er blevet udpeget til at repræsentere Beredskabsforbundet på Folk og
Sikkerheds generalforsamling sammen med præsidiet.
Strukturudvalget arbejder stadig på at få udarbejdet forslag til ændring af vedtægter. Næste møde i strukturudvalget er den 1. marts 2018.
Regionen har været repræsenteret ved Palle Wulffs død.
Der har været afholdt et opstartsmøde med den nye regionale konsulent, hvor en række forhold er blevet
drøftet.
I den kommende periode tager regionslederen på besøg hos vores 6 beredskaber sammen med vores nye
konsulent samt seniorkonsulenten. Herudover deltager viceregionslederen, der er kontaktperson i området. Teamet på møderne vil primært være præsentation af vores nye konsulent, hvervning, samarbejdsaftaler Robust Borger samt Bliv Brandmand Nu. Ca. 14 dage efter mødet med beredskabet vil der blive afholdt
med områdets kredsledelser, for at orientere om mødets resultater og samtidig få nogle aftaler om, hvordan det videre arbejde skal foregå. Til mødet med kredsledelserne vil Forebyggelseskoordinatoren også deltage.
Ad. 6. Nyt fra informationsassistenten
Af familiære årsager vil Flemming Ohm i de næste par måneder ikke være så meget til rådighed. Flemming
vender tilbage senere med fuld styrke. 
Ad. 7. Nyt fra uddannelsesassistenten
Der skal afholdes Faglig Grunduddannelse i 2018. Se nærmere om dette under dagsordens punkt 20.
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Ad. 8. Nyt fra forebyggelseskoordinatoren
Vi har nu afsluttet vores store 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 13.651 unikke brugere har set en eller begge film til ende på
Facebook, hvilket er helt unikt.
Annoncerne har været vist 165.279 gange.
16.720 har klikket sig videre til landingssiden.
109 gange er det herfra blevet klikket videre til tilmeldingssiden, hvilket ikke er tilfredsstillende.
Under 20 har tilmeldt sig et kursus, hvilket langt fra er tilfredsstillende.
Så hovedmålet – at få folk på kursus – er ikke opnået. Men rigtig mange mennesker har stiftet bekendtskab
med Robust Borger konceptet.
Mediegruppen er kommet med nogle forslag der muligvis kan optimere en senere kampagne.
Kampagnen har kostet 120.000 kr., hvoraf de 15.000 kr. kommer fra Landsforbundet.
Der har været et indslag i DR, hvilket gav en masse aktivitet på siden.
Der er kommet en forespørgsel fra DAB, som har ført til en aftale med DAB om kurser.
Vi har haft 499 kursister i 2017.
Der er sendt penge til kredsene for de kurser, som har været afholdt i 2017.
I 2018 vil vi primært satse på foreninger, boligselskaber, spejdere m.v. fremfor enkeltpersoner.
Det er vores mål at nå 1.000 kursister i 2018.
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.
Ad. 9. Nyt fra den uniformsansvarlige
Intet nyt.
Ad. 10. Regionens økonomi
a) Generel orientering om økonomien
Forud for dagens regionsledelsesmøde står der 118.471,14 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. Endvidere er henlagt 16.804,00 kr. til kredsenes aktivitetsbaserede tilskud (overskud fra Robust Borger). Endelig har vi 31.132,50 kr. til gode
hos Landssekretariatet.
Vi har fået tildelt følgende beløb til aktivitetsbaseret tilskud for Region Hovedstaden i 2017:
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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. 40.982,45 kr.
-5.982,45 kr.
45.000,00 kr.
45.000,00 kr. 44.153,95 kr.
846,05 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. 37.340,00 kr.
-7.340,00 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.
9.652,50 kr.
5.347,50 kr.
162.400,00 kr. 162.400,00 kr. 165.952,98 kr.
-3.552,98 kr.

Der kan ske nogle småjusteringer inden regnskabet skal revideres.
Vi har fået lov at overføre mindre forbruget fra regionsårsmødet, socialt arrangement for frivillige
samt fra kredslederdagen til andre konti.
Endvidere har vi fået lov at overføre mindre forbruget på kredstilskuddene til 2018.
Der er et lille overskud på info-hvervemidlerne på omkring 2.000 kr. som overføres til 2018.
Det blev besluttet at organisationstilskuddet på 2.000,00 kr.pr. kreds udbetales snarest.
b) Budget for 2018
Regionsledelsen vil foreslå nedenstående budget. Budgettet skal forelægges 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

Aktivitet 3:
Regionsledelsesseminar november 2018
Aktivitet 4:
Folkemødet på Bornholm 14. – 14. juni
2018
Aktivitet 5:
Studietur til Stockholm

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.

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

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. 11. Ansøgning om info-hvervemidler
For 2018 forventer vi at vi har 128.250,00 kr. – det samme som i 2017. Hertil kommer et evt. overskud fra
2017. Afventer lige den endelige revision af vores regnskab.
For 2018 er bevilget følgende:
Kreds:
Region Hovedstaden
Albertslund-Brøndby
TOTAL:

Ansøgt beløb: Bevilget beløb:
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
5.000,00 kr.
5.000,00 kr.
6.000,00 kr.
6.000,00 kr.

Aktivitet:
Diverse
Hvervning
Rest:

Forbrugt:
Tidspunkt:
December
Marts
0,00 kr.
122.250,00 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. Evaluering af Nytårsgudstjenesten
Det var igen i år et flot arrangement med ca. 175 gæster.
Vi havde i år fået Brandkadetterne med – og de deltog dels med faner og dels som fakkelvagter ved mindestenen.
Musikkorpsets deltagelse betales af Landsforbundet.
Vi skal fremadrettet sørge for, at taleren har en håndfri mikrofon så han ikke både skal slås med mikrofon
og med sit talepapir.
Reception i begge sider af kirken.
Der reduceres i frugtindkøb.
Forslag til at vi udarbejder et program, hvor salmer m.v. står samt en vejledning i hvornår man skal rejses
sig osv.
Benthe Petersen er lige nu ved at revidere drejebogen for nytårsgudstjenesten – især med henblik på udsendelsen af invitationerne.
Ad. 13. Kredsårsmøder 2018
Planen blev lige gennemgået en ekstra gang for at sikre at planen stadig holder.
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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

Deltager:
KN + SB + NM
CLO + SB
SB
CLO + SB
KN + SB
CLO
CLO + SB
KN + SB
KN + CLO
KN + SB + NM
KN
KN
KN + SB
SB + CLO
KN

SB = Søren Brandt
KN = Kirsten Nielsen
CLO = Carsten Lind Olsen
NM = Niels Mørup
Ad. 14. Undervisningsdag for vores Robust Borger undervisere
Datoen er fastsat til den 19. april 2018.
Det er aftalt mødet skal afholdes i Birkerød. Renè Andersen reserverer lokale.
Indholdet på dagen skulle gerne give vores undervisere et input til at nå ud over rampen med vores budskaber. Vi vil forsøge at lave en aftale med Søren Benthin. Søren Brandt forsøger at lave en aftale med ham.
Såfremt Søren Benthin ikke kan overvejes alternativer.
Så snart stedet er booket og vi har en aftale med Søren Benthin udsendes en invitation til alle vores undervisere.
Tovholder: René Andersen
Ad. 15. 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 booker lokale.
Søren Brandt tager kontakt til de to oplægsholdere og krydser fingre for de begge kan den dag.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 16. Katastrofeberedskabets dag den 5. maj (Hedehusene) samt den 4. august 2018 (Allinge)
Der sættes fokus på Robust Borger.
Vi stiller også vores trailer op.
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Det skal overvejes om der skal anskaffes yderligere materiale.
Der skal fremstilles uddelingsmateriale.
Det hele skal koordineres med Landssekretariatet samt kredslederne i Hedehusene og Allinge.
Tovholder: Søren Brandt/Flemming Ohm
Ad. 17. Regionsmøde forud for Landsrådsmødet den 4. juni 2018
Mødet er aftalt til den 4. juni 2018 på Frederiksberg.
Kirsten Nielsen booker lokale.
Ud over vedtægtsændringer drøfter vi selvfølgelig andre aktuelle ting.
Tovholder: Søren Brandt.
Ad. 18. 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.
Det forventes Flemming Ohm ligeledes ønsker at bruge nogle dage på Bornholm. Søren Brandt tager kontakt til Flemming Ohm med hensyn til evt. værelsesbestilling.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 19. Studietur til Stockholm 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.
Prisen vil formentlig komme til at ligge på 5-600 kr. pr. deltager plus evt. tillæg for enkeltværelse.
Turen forudsætter økonomisk støtte via de aktivitetsbaserede tilskud.
Sune Schønneman sørger for aftalerne med Stockholm Civilforsvarsforbundet.
Tovholder: Søren Brandt og Sune Schønneman.
Ad. 20. Faglig Grunduddannelse
Der afholdes Faglig Grunduddannelse den 22., 23. og 29. 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
april måned.
Vi vil gerne afholde kurset sammen med Region Sjælland.
Vi vil gerne afholde det et sted i Albertslund-området. Sune finder et sted.
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Ad 21. 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.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 22. Regionsledelsesseminar på Bornholm den 17. – 18. november 2018
Seminaret afholdes den 17. – 18. november 2018.
Kristine undersøger mulighederne.
Tovholder: Søren Brandt
Ad. 23. Nytårsgudstjeneste 2019
Vi vil gerne have det i uge 2.
Tovholder: Kirsten Nielsen
Ad. 24. 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.
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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. 25. Eventuelt
Projekt Østbørn er nu overgivet til den nye organisation.
Regionsledelsesmøder:





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

Regionsårsmøder:
 10. marts 2018 i Furesø
 16. marts 2019
Mødet hævet kl. 15.30.
Således opfattet
Søren Brandt
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