REGION HOVEDSTADEN

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl. 10.00 på
Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.
Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper Marcussen, Jesper Janholm, Mads Emil
Petersen, Carsten W. Larsen, Benthe Petersen og Søren Brandt.
Afbud: Christina Refshauge Foged, Mette Meyer og René Andersen.
Endvidere var Susanne Seloy inviteret, men har meldt afbud.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Regionens arbejde vedrørende forebyggelseskurserne. Susanne Seloy er inviteret til dette punkt.
Nyt fra kredsene
Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen
Nyt fra kassereren
Ansøgninger om info- hvervemidler
Nyt fra infoassistenten
Opdatering af hjemmesiden
Københavns Brandvæsen, nye frivillige er i gang. Stiftende årsmøde 18. februar0
Hovedbrud, evaluering
Østbørn
Nytårsgudstjeneste, evaluering
Venskabsby, Paris
Ledersamtaler
Folkemødet på Bornholm den 13. - 16. juni 2013
Juniorbrandkorps, hvor det er besluttet, at der skal være et årligt arrangement
Lederseminar for regionens kredse
Ansøgning om økonomi til det vi har besluttet
Regionsårsmødet den 9. marts i kreds Nordsjælland
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet den 10. og 11. november 2012 blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3. Regionens arbejde vedrørende forebyggelseskurserne
Susanne Seloy vil orientere kredsene om hvordan opgaven vil blive håndteret fremover på regionens årsmøde.
Ad. 4. Nyt fra kredsene
Kredsene blev gennemgået forud for årsmøderne.
Kredsenes årsmøder blev gennemgået og fordelt efter nedenstående skema:

Kreds:
Albertslund
Frederiksberg
København Nord
Bornholm
København Syd
Vestegnen
Øst/Amager
Hedehusene
København
Allerød
Furesø
Egedal
Nordsjælland
Hillerød
Rudersdal Hørsholm
Halsnæs
Frederikssund

Dato:
19. februar 2013
13. februar 2013
21. februar 2013
31. januar 2013
28. januar 2013
27. februar 2013
12. februar 2013
26. februar 2013
18. februar 2013
25. februar 2013
29. januar 2013
5. februar 2013
5. februar 2013
26. februar 2013
1. februar 2013
7. februar 2013
13. februar 2013

Deltager:
Kirsten Nielsen
Søren Brandt
Kirsten Nielsen
Søren Brandt
Kirsten Nielsen
Kirsten Nielsen
Kirsten Nielsen
Kirsten Nielsen
Carsten Lind Olsen og Kirsten Nielsen
Carsten Lind Olsen
Søren Brandt
Carsten Lind Olsen
Kirsten Nielsen
Carsten Lind Olsen
Søren Brandt og Carsten Lind Olsen
Søren Brandt
Carsten Lind Olsen

Ad. 5. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen
Der har været afholdt landsledelsesmøde den 9. januar.
Der bliver afholdt to temadage. Der bliver afholdt et i Herning den 25. maj og et i Hedehusene den 21. september. Man behøver kun deltage i det ene af møderne.
Specialistfunktionen, som det tidligere var forslået, bliver ikke til noget.
Der er indgået en ny rammeaftale mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.
Der er indgået et 2-årigt beredskabsforlig.
I forbindelse med beredskabsforliget er støttepunkterne blevet nedlagt. Der har været afholdt møde med
de berørte kredse. Beredskabsstyrelsen har afhentet materiellet.
Op til sidste landsrådsmøde besluttede vi, at fremsætte et ændringsforslag til vedtægtsforslaget vedrørende udpegningstidspunktet for den nye ekstra vicelandschef. Forslaget blev aldrig fremsat på grund af nogen
diskussioner omkring procedurerne for fremsættelse af ændringsforslag. Regionsledelsen besluttede, at
fremsende et forslag, således at begge vicelandscheferne bliver udpeget i lige år i lighed med vicekredslederne og viceregionslederne.
Ad. 6. Nyt fra kassereren
Vi går ud af 2012 med et underskud på omkring 7.000,00 kr.
Vi kender ikke budgettet for 2013 endnu.
Regionen har fået bevilget følgende beløb til aktivitetsbaserede tilskud for Region Hovedstaden:
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Aktivitet:
Ansøgt:
Bevilget:
Forbrugt
Rest:
Organisation/Møder
35.000,00 kr. 35.000,00 kr. 25.819,48 kr.
9.180,52 kr.
Befordring
35.000,00 kr. 35.000,00 kr. 38.030,50 kr. -3.030,50 kr.
Nytårsgudstjeneste 2013 22.000,00 kr. 22.000,00 kr. 14.940,00 kr.
7.060,00 kr.
Regionsårsmøde
15.000,00 kr. 15.000,00 kr. 11.000,00 kr.
4.000,00 kr.
Regionsledelsesseminar 18.000,00 kr. 18.000,00 kr. 16.210,50 kr.
1.789,50 kr.
Udflugt DMI
5.000,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
hovedBRUD
10.000,00 kr. 15.000,00 kr. 14.245,55 kr.
754,45 kr.
Kulturnat 2012
2.000,00 kr.
2.000,00 kr.
285,72 kr.
1.714,28 kr.
BF–stævne 2012
10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.
0,00 kr.
Modregnet
-356,00 kr.
356,00 kr.
356,00 kr.
I ALT
152.000,00 kr. 151.644,00 kr.
21.824,25 kr.

Vi vil gerne have overført de 5.000,00 kr. fra udflugten til DMI til hovedBRUD samt de uforbrugte midler fra
regionsårsmødet på 4.000,00 kr., således at vi i alt har 19.000,00 kr. til hovedBRUD.
Ad. 7. Ansøgninger om Info- hvervemidler
I 2012 havde vi 117.123,00 kr. til fordeling. Hertil kommer ikke-forbrugte midler fra tidligere år på
41.141,53 kr. Det betyder, at vi for 2012 i alt havde 160.264,53 kr. til rådighed i 2012.
For 2012 ser bevillingerne og forbruget således ud:
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Ansøgt beløb Bevilget beløb Aktivitet
8.000,00 kr.
8.000,00 kr. Åbent hus.
Annoncering
m.v.
Bornholm
5.000,00 kr.
5.000,00 kr. Beredskabets
dag
Frederikssund
15.000,00 kr.
15.000,00 kr. Europafestival
2012/BF–stævne
2012
Frederikssund
15.000,00 kr.
15.000,00 kr. Fremstilling af
udstillingsmateri
el til stævnet
2012
København Syd
11.000,00 kr.
11.000,00 kr. Kræmmermarke
d
København Vestegnen
2.725,00 kr.
2.725,00 kr. Grøn dag
København Nord
1.756,97 kr.
1.756,97 kr. Magnetskilte
Region Hovedstaden
2.000,00 kr.
2.000,00 kr. Kamera
København
2.000,00 kr.
2.000,00 kr. Vanløse natløb
Øst/Amager
Region Hovedstaden
50.000,00 kr.
50.000,00 kr. Totalforsvarsets
dag på Kastellet
Bornholm
10.000,00 kr.
10.000,00 kr. Folkemødet på
Bornholm
Albertslund
1.000,00 kr. Foreningernes
1.000,00 kr.
dag
Nordsjælland
1.500,00 kr.
1.500,00 kr. Kulturnat i
Helsingør
København Nordvest
6.000,00 kr.
6.000,00 kr. Totalforsvarsets
dag på Kastellet
Frederikssund
2.000,00 kr.
2.000,00 kr. Information om
vandforsyning
TOTAL
132.981,97 kr. 132.981,97 kr.
BEVILLING 2012
117.123,00 kr.
OVERFØRT FRA TIDL. ÅR
43.141,53 kr.
REST TOTAL
27.282,56 kr.
27.282,56 kr.
Det med rød skrift er afsluttede arrangementer.
Kreds
Allerød

Tidspunkt
Januar

Forbrugt
0,00 kr.

August

4.382,50 kr.

Januar

15.000,00 kr.

Januar

15.000,00 kr.

6.802,00 kr.

Maj
September

5.175,00 kr.
1.756,97 kr.
1.598,00 kr.
0,00 kr.
65.246,98 kr.

Juni

5.308,95 kr.

September

1.001,00 kr.

September

1.557,30 kr.

September

4.746,00 kr.

December

0,00 kr.
127.574,70 kr.

32.689,83 kr.

Vi kender endnu ikke budgettet for 2013.
Ad. 8. Nyt fra infoassistenten
Jesper Marcussen har købet en transporttrailer. Traileren har kostet 26.000,00. Dertil kommer stafferinger
m.v. Det er en helt ny trailer i stedet for en brugt.
Totalforsvarsdag 2013 bliver formentlig en realitet. Der kommer nærmere information fra Hjemmeværnet i
den kommende uge.
Ad. 9. Opdatering af hjemmesiden
Der er et stort ønske om at få årshjul samt referaterne af regionsledelsesmøderne på hjemmesiden.
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Jesper erkendte der er mangler og vil arbejde på at få det løst.
Ad. 10. Københavns Brandvæsen, frivillige er i gang, stiftende årsmøde den 18. februar
Landsledelsen har besluttet, at der kan etableres en kreds i København. Der afholdes stiftende årsmøde
den 18. februar. Kirsten Nielsen og Carsten Lind Olsen deltager.
Det ser ud til, at der er folk til en kredsledelse.
Der er 21 uddannede og de starter et nyt hold op mod omkring 40.
Landsforbundet sørger for, at kredsen for et starttilskud på 2.000,00 kr.
Ad. 11. Hovedbrud, evaluering
Der har været afholdt Hovedbrud den 17. november på Gildbroskolen, Ishøj. Der var alt i alt ca. 60 deltagere.
Selve afviklingen gik ganske fint. Det var lidt voldsomt med 3 foredrag efter frokosten.
Region Sjælland har besluttet, at de vil gennemfører et Hovedbrud i 2013.
Det var noget rod, at der kom forskellige udgaver af indkaldelsen ud.
Vi vil meget gerne have arrangementet omtalt både i frivillig og Beredskab med billeder. Mette har billederne og Jesper Marcussen afventer modtagelsen af billeder.
Ad. 12. Østbørn
Projekt Østbørn i 2013 bliver afholdt i Ishøj i ugerne 27 og 28.
Jesper Janholm har påtaget sig opgaven at være kasserer og Kirsten Nielsen er lejrleder.
Der mangler stadig folk til planlægningen og der er begyndt at sende ansøgninger ud om økonomisk støtte.
Hjælpere må meget gerne allerede nu gerne melde sig til Kirsten Nielsen!!
Der afholdes møde i Kolding den 11. marts vedrørende Østbørn.
Ad. 13. Nytårsgudstjeneste 2013, evaluering
Nytårsgudstjenesten blev afholdt den 9. januar 2013 i Holmens Kirke.
Årets hovedtaler var formanden for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Niels Mørup.
Det var flot med fakkelvagten ved stenen.
Der var ca. 130 deltagere i år.
Koordineringen mellem hvem Landskontoret sender invitationer til og hvem vi inviterer, skal koordineres
lidt bedre.
På grund af det store fremmøde var der ikke kransekage nok og der manglede også lidt sodavand. Det var
en stor fordel, hvis der er både drikkevarer og kransekage på begge sider af mellemgangen.
Nytårsgudstjenesten 2014 bliver onsdag den 8. januar 2014.
Ad. 14. Venskabsby Paris
Der har de sidste par år været repræsentanter fra Beredskabsforbundet til ”Ceremonie de la Flamme” i Paris.
På den baggrund er der opstået en idé om at oprette en venskabsby-aftale med Paris. Oplægget er, at det
skal være København.
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Regionsledelsen vil gerne vide noget mere omkring økonomien før der kan træffes nogen beslutning. Det er
også uklart hvem der er samarbejdspartnerne i denne aftale.
Ad. 15. Ledersamtaler
Vi er næsten nået igennem dem alle.
Ad. 16. Folkemødet på Bornholm den 13. – 16. juni 2013
Der har været afholdt to positive møder med Landsforbundet omkring Folkemødet.
Det bliver et samarbejde mellem Beredskabsforbundet, Falck, Beredskabsstyrelsen og formentlig Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.
Økonomisk bliver det lidt stramt. Der vil dels være nogle fællesudgifter og dels egne udgifter for Beredskabsforbundet. Landsledelsen har ikke bevilget helt det, som Folkemødet forventes at ville koste.
På selve Folkemødet vil der blive nogle forskellige events, hvor vi forsøger at få nogle kendte personer, til at
være tovholdere. Endvidere vil der foregå en del enkelt aktiviteter i samarbejde med de øvrige deltagere.
Kreds Bornholm har samarittervagten og har derfor 16 personer på vagt hele tiden.
Fra Regionen (der skal overnatte) deltager Jesper Marcussen samt Søren Brandt i perioden onsdag – lørdag.
Ad. 17. Juniorbrandkorps, hvor det er besluttet, at der skal være et årligt arrangement
Vi vil forsøge at kombinere det med totalforsvarsdagen – hvis den bliver til noget. Det kunne f.eks. være en
afprøvning af konkurrencen for juniorbrandkorps til stævnet.
Ad. 18. Lederseminar for regionens ledere
Der arbejdes på sagen.
Ad. 19. Ansøgning om økonomi til det vi har besluttet
Regionsledelsen har udarbejdede foreløbigt budget for 2013. Budgettet forudsætter bevillinger fra Landsforbundet.
Aktivitet

Beløb

Beskrivelse

Organisation/Møder

35.000,00 kr.

Befordring

40.000,00 kr.

Aktivitet 1:
Nytårsgudstjeneste primo januar 2014

20.000,00 kr. Det er en mangeårig tradition som er medbragt fra den gamle

Aktivitet 2:
Regionsårsmøde 19.
marts 2013

15.000,00 kr. Regionsårsmødet er dels det årlige årsmøde og dels et soci-

Aktivitet 3:
Regionsledelsesseminar
november 2013

18.000,00 kr. Det har vist sig af stor vigtighed for arbejdet i regionsledelsen,

Aktivitet 4:
Besøge oplevelsescenteret Ejbybunkeren

region Storkøbenhavn. Målet er at aftenen bliver Beredskabsforbundets samlede nytårsparade.

alt 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.

7.500,00 kr.

at vi på et årligt møde har mulighed for at bruge den ekstra tid
på at få gennemdrøftet vores arbejdsopgaver. De øvrige møder afhænger af færgetider. Derfor et møde årligt med overnatning på Bornholm..
Vi vil gerne en gang om året gennemfører et arrangement for
alle medlemmer af Beredskabsforbundet. I år har vi valgt at
besøge oplevelsescenteret Ejbybunkeren i Glostrup. Arrangementet er med til at markedsfører Beredskabsforbundet
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Aktivitet 5:
Kredsledelsesseminar

40.000,00 kr.

Aktivitet 6:
Folkemødet på Bornholm
13. – 16. juni 2013

10.000,00 kr.

Aktivitet 7:

2.000,00 kr. I 2012 havde vi et fremragende arrangement sammen med

alle de øvrige aktører inden for Beredskabet / Totalforsvaret.
Det er forventningen at arrangementet skal gennemføres igen
i 2013 i en eller anden form. De 2.000,00 kr. skal dække udgifterne i forbindelse med forplejning m.v. til de frivillige som
deltager.

Totalforsvarets dag september 2013

I alt:

overfor medlemmerne. Endvidere er den slags arrangementer
med til at styrke de sociale relationer på tværs af kredsene.
Vi vil gerne samle regionens kredsledere og vicekredsledere
til et ledelsesseminar – en weekend, hvor vi kan tilbyde mange forskellige aktiviteter. Kort sagt en weekend hvor der kan
ske en masse spændende aktiviteter og hvor der er plads til
alle ledere i Beredskabsforbundet Region Hovedstaden.
Det har vist sig at Folkemødet på Bornholm er vokset til et
meget stort arrangement. Landsforbundet er gået ind i arrangementet, men der vil være udgifter for regionen i form af
overnatning og transport m.v.

187.500,00 kr.

Ad. 20. Regionsårsmødet den 9. marts i kreds Nordsjælland
Mødetidspunktet bliver rykket til 11.00.
Søren Brandt sørger for udsendelse af indkaldelsen snarest muligt.
Ad. 21. Eventuelt
Kirsten Larsen deltager ikke i Landsrådsmødet på grund af Folkemødet. Jesper Marcussen deltager i stedet
for Kirsten Larsen.
Mødet hævet kl. 15.25
Således opfattet
Søren Brandt
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