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7. Februar 2017 

 
 

Referat af ordinært årsmøde i Beredskabsforbundets Kreds Albertslund-Brøndby. 
 
Dato: 6. Februar 2017 
Sted: Bakkehuset, Borgmester Hans Nielsens Vej 1, 2620 Albertslund 
Mødet starter: 19.00 
 
Sune Shønnemann bød velkommen, og gik til punkt A på dagsordene. 
Dagsorden: 
 

a. Valg af dirigent 
 
Dan G. Schneider blev valgt. Dan bød velkommen til Søren og Kirsten fra regionsledelsen, samt vores 
revisor Tina.  
 
Mødet er lovligt varslet og indkaldt.  
 
Der er ikke modtaget nogle indkommende forslag. 
 
Der er sket en fejl i dagsordnen, der er byttet rundt på punkt F og G. Der skal vælges en kassere inden der 
vælges kredsledelsesmedlemmer.  
 
Vi tager derfor punkt G før punkt F.  
 

b. Beretning fra kredsleder 
 
På årsmødet i 2016 blev Jeanette Nauta-Ridderstrøm valgt som kredsleder, men desvære blev det kun til 2 
måneder på posten inden hun gik bort. Sune Schønnemann blev på et ekstraordinært årsmøde valgt som 
kredsleder indetil årsmødet 2017.  
 
2016 begyndte med en vis usikkerhed, hvilken vej skal vi gå? 
 
Ved slutningen af 2016 kunne vi se tilbage på et år som både var ”business as usaual” med vores 
sædvanlige opgaver såsom stadion, AMC, Børnefestugen og ønskeløbet. 
 
Men også et år som bød på nye lokaler, som har krævet en del mandetimer og en stor indsats at få gjort 
istand. Men nu har vi god plads til både undervisning, møder og alt vores materiel. Vi har et godt 
samarbejde med dem som vi deler huset med.  
 
Vi har stor opbakning fra både borgmesteren og kommunalbestyrelsen i  Albertslund kommune og 
borgmestren i Brøndby kommune har personligt ringet og bedt om hjælp til en opgave i 2016.  
 
Vores mandetimer er steget støt over de sidste par år, og i 2016 blev der lagt lidt over 3500 timer i kredsen. 
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Vi har haft en godt samarbejde med HJV, og håber det kan fortsætte. 
Vi har haft besøg af en delegtion fra det svenske civilforsvarsforbud, meget interessant og lærerig dag. 
 
Vi har været med til at hjælpe LS, da de havde brug for det.  
 
Vi stod sammen som by, i december da en politimand blev skudt og dræbt i Albertslund. Vi deltog i 
fakkeltoget og hjælp med at organisere det.  
 
Vores undervisning har i 2016 budt på bla: 
 

➢ Førstehjælp 
➢ Indsats og krisepsykologi 
➢ Ordenskorps 
➢ Uddannelse på tværs 

 
Vi har fået 2 nye RB instruktør i kredsen, Lone og Karina. Sune og Leon har været på Ledelse 3, og Leon er 
blevet HAT instruktør. 
 
2017 byder på nye vej. Der skal tænkes anderledes og i nye baner, og vi er godt igang. Men de gamle ”veje 
og opgaver” skal bestemt heller ikke glemmes.  
 
Vi har fået BSA som ny kunde, det glæder vi os meget over. 
 
Fremover skal vi regulere trafikken på stadion ved de opgaver hvor vi ogsåhar førstehjælpsvagten.   
 
Der søges fondsmidler, og vi har bl.a modtaget penge til bårematriale samt et behandlertelt med fast gulv 
og lys.  
 
Vi har ikke længere en beredskabsbil. Og samarbejdet med rådhuset/beredskabskontoret er nedlagt. Det 
foregår nu via HOBER. 
 
Vi skal arbejde henimod at vi får uddannet flere borger i RB.  
 
Vi skal have mere og specialiseret uddannelse i kredsen for vores aktive medlemmer. 
 
Vi skal kigge på hvordan vi proffesionaliserer vores førstehjælpsvagter. 
 
Og vi skal have fundet et par frivillige mere. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

c. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 
Carsten Wilken gennemgik årsregnskabet med tilhørende bemærkninger. 
 
Søren Brandt, Regionsledelsen: Der mangler kr. 13.806,25 til info/hverve på regnskabet, af hensyn til 
rigsrevisionen. Carsten og Sune finder ud af det hurtigst muligt. 
 
Regnskaber er godkendt. 
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d. Indkomne forslag. 
 
Ingen. 
 

e. Indstilling af kredsleder. 
o Sune Schønnemann ønsker genudpegning. 

 
Sune Schønnemann udpeget for 2 år.  
 

f. Valg af kasserer. 
o Carsten Wilken ønsker ikke at genopstille. Karina Baggers ønsker at opstille. 

 
Karina Baggers indvalgt for 2 år.  
 

g. Valg af indtil 3 kredsledelsesmedlemmer. 
o Der er én ledig plads. Kredsledelsen indstiller Leon Baggers til valg. 

 
Leon Baggers indvalgt for 2 år. 
 

h. Valg af revisor. 
 
Brian Jørgensen ønsker genvalg, valgt for 2 år.  
 

i. Valg af revisorsuppleant. 
 
Der er iøjeblikket inen revisorsuppleanter i kredsen. Der skal derfor vælges 2. Det forslåes derfor at vi 
vælger 1 for et år, og 1 for to år.   
 
Preben G. Madsen valgt for et år.  
 
David Kallesen valgt for to år.  
 

j. Eventuelt. 
 
Søren Brandt, Regionsledelsen: 
 
Der er kommet en indbydelse til deltagelse i politiets ordensberedskab orienteringsmøde 2. marts 2017, 
håber at se så mange som muligt. 
 
Tak for jeres beretning, i har et højt aktivites niveau og haar afholdt mange RB kursuser, der skal lyde en 
STOR TAK til jer. 
 
Der har været store udfordringer i LS, de burde være ved at blive mindre og forsvinde helt snart. Carsten 
Iversen er ansat som landschef. 
 
Nyt medlemssystem, i er en kreds med mange som allerede har udfyldet oplysninger. Dog mangler lidt 
medlemmer. Mange nye funktioner i systemet. 
 
Hvad er fremtiden for forbundet? Hvad er vores rolle ? Hvad skal strukturen og opgaverne være fremover ? 
Det projekt har været sat lidt i stå/forsinket pga udfordringer i LS.  
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Tanken er at :  
 
Der skal fokuseres mere på at uddanne civilbefolkningen i RB.  
 
Vi skal være ”kittet” som holder beredskabet sammen, en form for paraply org. Med eks. Natteravnene, 
fodboldklubber o.lign.  
 
Det forventes at der kommer et ekstraordinært landsrådsmøde i efteråret 2017 vedr. vedtægtes 
ændringer. 
 
Faglig grunduddannelse i efteråret, målrettet kredsledelsesmedlemmer.  
 
Sune overrakte en lille erkentlighed til Carsten, som tak for hans tid som kassere.  
 
Mødet sluttet kl 20.10 i god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Dirigent Dan G. Schneider 
 
 
 


