Referat af ordinært årsmøde i Beredskabsforbundet Kreds Albertslund-Brøndby.
Dato: 19. februar 2018
Sted: Birkelundgård, Hovedhuset, Damgårdsvej 25, 2620 Albertslund, klokken 19.00.

Kredsleder Sune Schønnemann bød velkommen til ordinært årsmøde i Kreds Albertslund-Brøndby.
En særlig velkommen til de ’nye’ medlemmer fra Kreds Vestegnen, samt regionsledelsen.

Dagsorden:
a. Valg af dirigent
Dan Gjern Schneider blev valgt.
Årsmødet er rettidigt varslet, indkaldelsen er modtaget den 4. februar 2018.

b. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed
Kredsleder Sune Schønnemann gennemgik beretningen. Og den blev taget til efterretning.

c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Karina Baggers gennemgik regnskabet, og det blev godkendt.

d. Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag. Punktet udgår.

e. Indstilling af 2 vicekredsledere
•
•

Peter Linnebjerg Larsen ønsker genudpegning
Leon Baggers ønsker udpegning

Kredsleder Sune Schønnemann gennemgik hvorfor kredsen gerne vil have 2 vicekredsleder.
Kredsen ønsker at indstille Peter Linnebjerg Larsen og Leon Baggers.
Grundet teknikaliteter, er udpegningen af Leon Baggers med forbehold for at landsledelsen godkender at
kredsen skal have 2 vicekredsleder.
Begge blev udpeget for en 2-årig periode.

f. Valg af kasserer
•

Ikke på valg

Punktet udgår.

g. Valg af indtil 3 kredsledelsesmedlemmer
•

Dan Gjern Schneider ønsker genvalg

Da Dan Gjern Schneider er inhabil som dirigent under dette punkt, da han selv er på valg, blev Regionsleder
Søren Brandt valgt som midlertidig dirigent.
Der er 3 ledige pladser i kredsledelsen, og der er 4 kandidater.
De 4 kandidater gav en kort præsentation af dem selv.
Der blev derfor foretaget en skriftlig afstemning, og Revisor Tina Larsen og Carsten Wilken blev udpeget
som stemmetæller.
Der er 22 stemmeberettigede til stede. Alle stemmesedler skal have 3 navne på ellers er den ugyldig. Der
var 1 blank stemmeseddel.
De 2 kandidater med flest og 2. flest stemmer bliver valgt for 2 år, og kandidaten med 3. flest stemmer for
1 år.
Da punktet er færdigbehandlet blev Dan Gjern Schneider igen dirigent.
Kredslederen ønsker at udpege Johnny Larsen til at deltage i kredsledelsen, og det takkede Johnny Larsen ja
til.
h. Valg af revisor
•

Tina Larsen ønsker genvalg

Revisor Tina Larsen blev genvalgt.
i. Valg af revisorsuppleant
•

Preben G. Madsen ønsker ikke genvalg

Kredsledelsen foreslår Mette Nielsen, valgt.

j. Eventuelt

Regionsleder Søren Brandt takkede for den fine beretning om kredsens arbejde, ligeledes en meget stor
anerkendelse af det arbejde kredsen gør, selvom kredsen ikke har en samarbejdsaftale med kommunen
mere.

Regionsleder Søren Brandt gav en kort beretning om hvordan det går i regionen, i forbundet og på
landssekretariatet. Landssekretariatet har været underdrejet, men nu er det ansat en del nye medarbejder,
og de er helt klar til at støtte op om kredsene og det frivillige arbejde.
Der blev uddelt kursusbeviser for deltagelse på Beredskabsforbundets Faglige Grunduddannelse til Leon
Baggers, Karina Baggers og Lone Mikkelsen.
Der blev stillet spørgsmål til både Regionsleder Søren Brandt og Kredsleder Sune Schønnemann om
registrering af medlemskab. Vores BF-medlem system er ikke helt velfungerende, men det burde der snart
komme styr på.
Der er ligeledes visse udfordringer med at modtage de mails som sendes ud fra os.
Den tidligere kreds Vestegn spurgte om vi havde en historik og noget materiale fra ”gamle dage”, det var de
interesserede i at se på et tidspunkt. Sune er ved at indsamle historiske genstande i samarbejde med
tidligere kredsleder fra Kreds Vestegnen.
Den tidligere kreds Vestegn havde et blad som de udsendte til medlemmerne, der blev forespurgt om
kredsen har noget tilsvarende. Det har vi, nemlig ZOPR og Kredsleder Sune Schønnemann skal nok følge op
på det og sikre at alle fremover modtager det.
Dan Gjern Schneider forklarede lidt om vores nye opgaver på Brøndby Stadion, og opfordrede
medlemmerne til at melde sig til.
Kredsleder Sune Schønnemann takkede Regionsleder Søren Brandt for de fine ord om kredsen.
Dirigent Dan Gjern Schneider takkede for god ro og orden ved mødets slutning kl. 20.25.

Referent, Lone Mikkelsen

