
 

Albertslund Brøndby frivillige beredskab              15. februar 2016 

 

 

 Referart fra Årsmøde Kreds Albertslund Brøndby 
 
Dato: 9.2.2016 
Sted: Birkelundgård Hovedhuset, Damgårdsvej 25 2620 Albertslund 
Tidspunkt: kl. 19.00-20.30 
 
Deltagere: Jeannette, Sune, Peter L, Susanne, Lone, Carsten W, Preben, Alfred, Dan, Edith, Rene,  
Thommas,         Finn, Lars, Carsten A, Peter S, Søren B, Kirsten, Benthe 
 
Dagsorden: 
 

a       Valg af dirigent – Peter S indstillet og valgt. 
        Mødet er lovligt indkaldt. 
         
b.    Beretning fra Kredsleder,  Velkommen til Søren Brandt, Kirsten Nielsen og Bente Petersen. 
        Ligeledes velkommen til Peter Seloy, Lars Blok, Carsten Andersen. 
        Beretning vedlagt dette referart. 
 
c.    Forelæggelse af revideret årsregnskab, 
       Regnskabet gennemgået, og vedlagt dette referart. Eneste kommetarer: Der er tale om en 
       bankbeholdning, og ikke en kassebeholdning. 
       Søren Brandt anmoder om at der laves en inventar oversigt, som holdes i kredsen, og som 
       fremover vedlægges regnskabet. 
 
d.    Indkommende forslag,  
        Ingen modtaget. 
 
e.     Punkt styret af Søren Brandt - Indstilling af vicekredsleder, indstillet er: Sune Schønnemann. 
        Sune er udpeget til vicekredsleder fra Regionen v/Søren Brandt for den 
        kommende 2 årige periode. 
f.      Valg af kasserer,   
        Carsten Wilken genopstiller, udgår – er ikke på valg. 
 
g.     Valg af indtil 3 kredsmedlemmer, Torben Dahl Jensen Larsen modtager genvalg,  1 ledig plads. 
        Sanne Seloy ønsker at fratræde hvilket giver 1 ledig plads, Dan Schneider ønsker at stille op. 
        Dan er valgt  som nyt medlem af kredsledelsen, for den kommende 2 årige periode.  
 



h.    Valg af revisor,  Tina Larsen ønske genvalg. Er genvalgt, for den kommende 2 årige periode. 

I       Valg af revisor suppleanter udgår, ikke på valg. 

 

j.     Eventuelt. 

        Søren Brandt: uddeler diplom for bestået faglig lederkursus til Dan Schneider. 

        Kommer med en stor tak fra politiets ordenskorps for den deltagelse vores kreds har lagt i opgaver i 
        2015, og har et stort håb om fortsat samarbejde i den nye år. 
        Albertslund Brøndby er en kreds med mange aktiviteter, og der er stor bevågenhed på os- dvs. I 
        forstår at gøre os bemærket – så vi skal bare fortsætte med de mange og gode aktiviteter. 
         
        2016 er startet god for Beredskabsforbundet – Landschef-stillingen besat, Vicelandschef er også besat. 
        Tom Benke stoppede i 2015 pga. sygdom, og efter ham blev Bjarne Lauersen udpeget midlertidigt. 
        Ny indstilling er på vej til stillingen som præsident for  Beredskabsforbundet – håber på valg ved  
        Landsrådsmødet i juni md. 2016.  
         
        Om HOBER – var håbet at alt var på plads nu, men pt meddeler Jakob Andersen at han kun vil 
        samarbejde med 1 kreds – hvor udspillet fra Beredskabsforbundets kredse egentlig var at han skulle 
samarbejde med 1 kontaktperson, uanset antallet af kredse. 
        Det vil så sige at i dag foreligger der ikke en endelig samarbejdsaftale. 
        Frederiksberg, Albertslund Brøndby, Kbh. er aktive kredse – hvor HOBER slukker brandene, og  
        Kredsene varetager selvstændig opgaver. 
        Det forventes at der laves et fællesmøde os kredse imellem (efter marts md) for samarbejdet i 
        fremtiden. 
        Nordsjællands beredskab er ved at blive udarbejdet, og Øst ser ud til at være på plads. 
        Tårnbykredsen er uafklaret, idet de arbejder hen imod at få samarbejde med lufthavnen/Malmø. 
         
        På det nationale plan er en samarbejdsaftale under udarbejdelse. 
         
        Regionen kommer til at arbejde meget med samarbejdsaftaler og sammenlægningen her i 2016. 
        De frivillige har stor betydning, og der vil været et stort behov for os i fremtiden. 
 
        Robust borger kurser – er kommet for at blive. Målet er jo 1 mill. uddannede borgere. Der arbejdes 
        på en ny organisering, og der er kommet et godt produkt. 
 
        Østbørn – lejr for polske børn afholdes igen uge 27/28. Der mangler hænder, både til opsætning af lejr, 
        under lejren og særligt nedtagning af lejeren efterfølgende. 
 
        Regionen lover at Hovedbrud i år genopstår. Lørdag den 1.10.16 – nærmere info følger når program 
        er lavet. 
         
        Frivilligbladet – Der er ved at blive dannet et medlemskartotek – således at bladet fremover bliver  
        sendt ud til alle på mail, i stedet for som nu, via kredsledelsen, osv. 
(Red.: De første blad er sendt ud, er der medlemmer der ikke har modtaget det på mail, kontakt Sune) 
 
        Regionsmøde 12.3.16 – afholdes på Bornholm. Der bliver arrangeret fælles buskørsel med  



        opsamlingssteder under vejs. Bemærk at kredsledelsen kan sende stedfortræder ved frafald af leder  
        eller vice kredsleder. 
         
        Landsrådsmødet afholdes 11-12. 10.16 – og denne gang foregår det ikke som tidl. På Nyborg Strand, 
        men det er rykket til Kolding. 
        Indsendelse af ansøgninger om midler fra regionen, skal ske senest den 9.3.16 – vi skal være  
        opmærksomme på at ansøgningerne/regnskabet skal være realistiske. 
        De skal være prioriteret og kvalificeret argumenteret. Ansøgningerne sendes elektronisk til Kirsten  
        Nielsen. 
       
        Carsten Andersen – minder om at der bliver afholdt Landsstævne for Beredskabsforbundet, den 9- 
        11.9.16. Det bliver en weekend fyldt med leg, konkurrencer og godt socialt samvær. 
(Red.: Kredsen stiller formodentligt et hold i ”Håndtering af tilskadekomne”) 
 
        Peter Seloy – Tak til Bente og Kirsten- som har været med ved opstart af kredsen. Tak til Sanne Seloy, 
        for arbejdet med at få kredsen i gang og kørende, Tak for samarbejdet til Lars, Carsten A og Brian- 
        pr 1.1.16 ser verden anderledes ud.  Alle 4 er nu placeret under andre tag. Men ifht. arbejdet med det 
        nye beredskab er der i arbejdsgruppen 9 – lagt stor vægt på at de frivillige er en meget stor del at det  
        nye beredskab under HOBER.  De frivillige under HOBER hører nu til på Dæmningen (Valby), og det er 
        herfra der udgår engangskald ved akut opgaver – til de frivillige. 
        HOBER har den overordnede økonomi. 
        Vores kreds har været en spændende tid/rejse at være med i fra Peters side, og vi ønskes rigtig god 
        Vind  I fremtiden. 
      
        Det har været en fornøjelse at samarbejde med Brian og Carsten A, om de mange opgaver og  
        uddannelse, der har været i 2015. 
        Måske mødes vi på opgaver for HOBER ude i virkeligheden. 
 
        Jeannette afslutter med at give stor tak og krammer  for samarbejdet, og den tætte relation til Peter 
        Seloy,  Sanne Seloy, Carsten Andersen, Lars Bloch, og sekretær Susanne Stock Larsen. 
 
        Peter Seloy afslutter mødet og takker for godt møde i god ro og orden. 
 
       
      
        
 
       Dagsordenen er udsendt af sekretær Susanne Stock Larsen  15. februar 2016 
 
Revideret af Vicekredsleder Sune Schønnemann 2. Marts 2016. 


