20. juni 2016

Referat af ekstraordinært kredsårsmøde i Kreds Albertslund-Brøndby.
Dato: 23. Maj 2016
Sted: Birkelundgård,
Mødet starter: 19:00
Påklædning: Udgangsuniform eller tjenesteuniform m hvid skjorte og slips
Tilstede: Sune Schønnemann, Peter L. Larsen, Carsten Wilken, Dan G. Schneider, Edith Schneider, Heidi
Jensen, Johnny Larsen, Lone Mikkelsen, Preben G. Madsen, Thommas Bonnesen, Sanne Seloy, Tina Elsborg
Larsen.
Fra Beredskabsforbundet: Viceregionsleder Kirsten Nielsen, regionsledelsesmedlem og konsulent Benthe
Petersen.
Sune Schønnemann bød velkommen. Mødet er blevet flyttet fra Sundhedshuset til Birkelundgård.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent
Kredsledelsen foreslår Dan G. Schneider. Dan blev valgt og takkede for valget. Dan sikrede at mødet er
lovligt indvarslet. Og mødet er varslet med 9 dage.
b. Indkomne forslag
Ingen.
c. Indstilling af kredsleder. Sune Schønnemann opstiller.
Sune Schønnemann er udpeget for perioden indtil næste årsmøde i februar 2017.
d. Følger kredsen indstillingen i punkt C, er pladsen som vicekredsleder ledig. Sker dette indstiller
kredsen Peter L. Larsen til vicekredsleder.
Peter L. Larsen er udpeget for perioden indtil årsmødet i februar 2018.
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e. Eventuelt

Kirsten Nielsen overbragte en hilsen fra Regionsleder Søren Brandt.
Der arbejdes henimod at der laves en kreds for HOBER, og det er muligt at være frivillig i 2 kredse.
Det er kreds KBH som bliver lavet om – alt hviskes ud og laves om, der er mulighed for valg på alle poster.
Hvis kredsen har mulighed for at stille med hjælp til projekt Øst børn, især til opsætning og nedtagning af
lejer. Det er er uge 27 og 28. Dog er opsætning i weekenden i uge 26.
Benthe Petersen: Der er stævne i Næstved den 9-10-11 september 2016. Lørdag kommer forsvarsminister
Peter Christensen (V) på besøg. ALB overvejer at stille et HAT hold – dog mangler vi materiel.
Lørdag 1 oktober 2016 er der uddannelse på tværs for region Sjælland og region Hovedstaden.
Det er fra kl. 8-17.30, på skolen i Karlslunde. Der vil bl.a. være noget om økonomi model og digitale medier.
Der kommer invitation/yderligere information.
Sune informerede om vores nye lokaler i Bakkehuset.
Det er nu officielt vores. Der skal laves en del, bl.a. fjernes et gulv, lægges tæppe, males, rengøres og meget
andet. Det bliver rart at få vores eget.
Vi flytter løbende de ting som er vores.
Da kredsledelsen manglede 2 medlemmer er Leon Baggers (menigt kredsledelsesmedlem) og Lone
Mikkelsen (sekretær) ind suppleret.
Kl. 19.25 hævede Dan G. Schneider mødet, og takkede for god ro og orden.

Referent
Lone Mikkelsen
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