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Afbud:
Afbud fra Uffe Bro
Ole Kristensen Nordjyllands Politi mødte i stedet for Jørgen Aaby.
1. Beredskabskommissionens forretningsorden.
Arbejdsgrundlaget for Beredskabskommissionens fastlægges i en forretningsorden. Der er
udarbejdet forslag til forretningsorden for Beredskabskommissionen i Vesthimmerlands
Kommune.
Bilag: Forslag til forretningsorden.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at Beredskabskommissionen ud fra forslaget fastlægger
mødetidspunkter og mødefrekvens. Og i øvrigt godkender forretningsordenen.
Beslutning:
Indstillingen godkendt med følgende mødedatoer:
14. marts kl. 10.00
14. – 15. juni 2007 (ekskursion)
12. september 2007 kl. 10.00
12. december 2007 kl. 10.00
2. Valg af næstformand for Beredskabskommissionen.
Jævnfør forretningsordenen § 1, vælger Beredskabskommissionen selv en næstformand.
Valg af næstformand sker ved flertalsvalg, med mindre der i kommissionen er enighed om
en anden fremgangsmåde.
Beslutning:
Ernst Pindstrup valgt som næstformand.
3. Risikoprofil og serviceniveau for Redningsberedskabet i Vesthimmerlands
Kommune.
Beredskabschefen vil på mødet gennemgå kommunens risikoprofil og det godkendte
serviceniveau for redningsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune.
Bilag:
Risikoprofil og serviceniveau.
Indstilling:
Administrationen indstiller at Beredskabskommissionen tager gennemgangen til
efterretning.

Beslutning:
Indstillingen godkendt.
4. Søredningsberedskabet
Spørgsmålet om betaling for udkald af redningsbåden har tidligere været til debat imellem
de enkelte aktører Redningsberedskabet, Falcks redningskorps, politi og Søværnets
Operative Kommando (SOK)
I 2004 da Løgstør Kommune effektiviserede søredningsberedskabet, blev det besluttet, at
udkald af redningsbåden var en kommunal udgift.
Ved den seneste kontraktforhandling med Falcks redningskorps var det et ønske fra Falck,
at afregningen for udkald af redningsbåden blev harmoniseret med resten af bådudkaldene i
Nordjyllands Amt, idet der i Vendsyssel var indgået en aftale mellem aktørerne på
søredningsområdet.
Farsø Kommune etablerede i 2006 et søredningsberedskab baseret på samme model som
ved de øvrige beredskaber i nordjylland.
I august 2006 blussede striden i Vendsyssel imidlertid op igen med store avisoverskrifter til
følge.
Som en følge af denne omtale behandlede Beredskabskommissionen i Løgstør
problemstillingen på mødet den 13. september, hvor kommissionen besluttede at udgifterne
til bådudkaldene fremover igen var en kommunal opgave.
Indstilling:
Administrationen indstiller at bådudkaldene i Vesthimmerlands Kommune er en kommunal
udgift og at bådberedskabet i Nord fortsat bemandes med frivillige og deltidsansatte.
Beslutning:
Indstillingen godkendt.
5. Officielt navn for redningsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune
I den daglige administration af redningsberedskabet er der behov for et officielt navn for
redningsberedskabet, navnet skal være let genkendeligt samt kort og præcis.
Indstilling:
Administrationen indstiller at Redningsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune officielt får
navnet
Beredskab Vesthimmerland
Beslutning:
Indstillingen godkendt.
6. Orientering:
1. Beretning vedr. året 2006, Løgstør kreds.
Indledning:
• Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet indgik samarbejde i forbindelse med
hverveaktiviteter. Vi synes der blev etableret en god dialog med Hjemmeværnet.
Samarbejdet tager udgangspunkt i en gensidig respekt af de forskellige kerneområder for
de to organisationer, hvor Hjemmeværnet er en militær organisation, som primært støtter
forsvar og politi og Beredskabsforbundet understøtter redningsberedskabet.
Baggrunden for samarbejdet er, at det for begge parter er væsentlig at tiltrække nye
frivillige med forventninger der matcher opgaverne.

På det praktiske plan vil samarbejdet have to niveauer, fra centralt hold vil der gensidigt
blive informeret om centralt styrede kampagner og ved kampagner på lokalt plan etableres
kontakt mellem hjemmeværnets underafdeling og Beredskabsforbundets kredsleder med
henblik på at aftale et samarbejde. Som minimum anbefales, at samarbejdet omfatter
udlevering af brochuremateriale for den anden part.
• Gør en forskel og undgå brand hos ældre. Sidste år kørte vi i Løgstør projektet
Ældresikkerhed, som vi fik god respons på. Beredskabsforbundet her i 2006 kørt det som en
landsdækkende kampagne. Erfaringerne viser, at jo flere samarbejdspartner, der samlet
bærer budskaberne helt hjem til de ældre, jo bedre er muligheden for at påvirke de ældre i
en positiv retning. Jeg har talt med Connie Christoffersen fra hjemmeplejen og de inddrager
til dels denne vinkel, når de tager på hjemmebesøg. Der har været planlagt et arr. med
Ranum pensionistforening, og både hjemmeplejen og politi stillede sig til rådighed, hvilket
jo må siges at være flot. Pensionistforeningen måtte desværre aflyse aftalen, men vi stiller
gerne op igen.
• Intet kørekort uden førstehjælpskursus: Fra 1. oktober 2006 kan man kun få kørekort,
hvis man samtidig har gennemgået et kursus i 6 timers førstehjælp, her får man så kun det
røde førerbevis, hvis man kan yde basal førstehjælp.
• Forsvarsministeren Søren Gade hædrede frivillige fra redningsberedskabet: Prisen er en
anerkendelse til de frivillige, der har gjort en ganske særlig indsats, og til de
redningsberedskaber der målrettet anvender frivillige i deres beredskaber. Prisen blev i år
tildelt Irma og Jørgen Møller fra Hadsten der gennem mange år har ydet en stor og
vedvarende indsats – (citat) I har på fornem vis – ved jeres engagerede og kompetente
indsats demonstreret, at de frivillige er en ressource, der kan gøre en forskel, og som
redningsberedskaberne og samfundet kan regne med.
Prisen som årets redningsberedskab gik til Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i
Hedehusene – (citat) – Den frivillige Indsatsstyrke har ydet en stor indsats, ikke mindst ved
udsendelsen af Beredskabsstyrelsen mobile nødhospital til Sumetra, som i mere end to
måneder var udsendt og bemandet.
• RBR-stævne: Har til formål at frivillige fra hele landet under venskabelig former afvikler
konkurrencer. Indholdet i år i flere af disciplinerne var nyt, der var lagt vægt på, at det
nyeste materiel og udstyr kunne anvendes. Vi måtte desværre fra Løgstør side melde fra til
stævnet.
• Ambassadørkorps er en realitet: Formålet med oprettelsen af et ambassadørkorps er, at
offentligheden kendte personer vil kunne styrke og skabe opmærksomhed omkring de
kampagner, som forbundet vil lancere i fremtiden.
• Nyhedsbrev pr. mail: Muligheden for nyhedsmail er en realitet, man kan nu tilmelde sig to
former for nyhedsbrev et ekstern og et intern. Det eksterne nyhedsbrev henvender sig til
den brede befolkning med informationer/nyheder/tilbud. Det interne nyhedsbrev henvender
sig til medlemmerne af Beredskabsforbundet håbet er, at mange vil benytte sig af det, da
det sammen med bladet BEREDSKAB bliver de primære informationskanaler fremover.
Adressen er www.beredskab.dk.
• Arbejdsskadedækning/forsikring: Beredskabsforbundet har tegnet en forsikring med
TopDanmark, som dækker de frivillige, når disse er ude at udføre lønnet/ulønnet arbejde,
som ikke er omfattet af ” lov om erstatning til skadelidte værnepligtige” eller af deres
kommune.
• Stort behov for frivillige i kommunerne: Beredskabsforbundet har i samarbejdet med
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer gennemført en analyse af det nuværende og

fremtidige behov for frivillige i redningsberedskabet. Resultatet er, at der er et stort behov,
der vil komme til at mangle 1500 frivillige ude i kommunerne, når den nye kommunalreform
og implentering af risikobaseret dimensionering træder i kraft pr. 1. januar. Der er nedsat
en arbejdsgruppe, som skal se på mulighederne for at hverve flere frivillige.
• Brandbevægelsen: Er et frivilligt samarbejde mellem private og offentlige organisationer,
man vil arbejde på, at nedsætte antallet af omkomne og kvæstede ved brande, samt
reducere samfundets materielle tab. Der skal opbygges et netværk, som skal arbejde for
forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen. Ved at samle kræfterne kan
information og holdningsbearbejdelsen forbedres.
• DGI-Landsstævne: De frivillige i redningsberedskabet ydede et stort bidrag til Danmarks
største sports fest med ca. 27.000 deltagere – de skulle sørge for, at bespise de mange
tusinde deltagere. Under stævnet har omkring 325 frivillige brugt 15.300 timer på
forplejningsopgaven mv. og forplejningen har fået mange rosende ord med på vejen. Med
325 hjælpere formåede Beredskabsforbundet at løse en opgave, der til tider virkede
uoverskuelig. Der skal gennemføres en evaluering efter stævnet, som i sidste ende skal
besvare hvordan gør vi det bedre i Holbæk 2009?.
• Hjertestarterkampagne: I efteråret 2005 gennemførte Beredskabsforbundet et projekt
omkring hjertestartere. Formålet var at fremme kendskabet til hjertestartere og påvirke
holdningen til, at disse bør opsættes på steder, hvor mange mennesker færdes – det kunne
konkluderes, at der med målrettet fokus på emnet ”Hjertestarter” er mulighed for at gøre
befolkningen og erhvervslivet opmærksomme på vigtigheden af at kunne
førstehjælp/benytte hjertestartere. Der ligger således forsat et potentiale i dette område,
som Beredskabsforbundet vil arbejde videre med i fremtiden. Inden udgang af juli 2007 er
det vores målsætning, at 5000 danskere har gennemgået Beredskabsforbundets uddannelse
i anvendelsen af hjertestartere.
• TrygFonden: TrygFonden og Beredskabsforbundet har netop indgået et samarbejde, hvor
fokus er rettet mod kursus i hjertestart. TrygFonden står for indkøb og opsætningen af 100
hjertestarter og Beredskabsforbundet står for kursusafholdelsen. I vores ny
Vesthimmerlands kommune fik Ålestrup tildelt en hjertestarter, det er planen at vi i
Vesthimmerlandskredsen starter et eller flere hjertestarter kursus op først i det nye år.
Kursus og opsætningssteder kan ses på www.brughjerterstarter.dk
• Ny præsident: På Landsrådsmødet blev der valgt en ny præsident for de kommende 2 år.
Valget er faldet på Bjarne Laustsen, han er bl.a. medlem af Folketingets Forsvarsudvalg og
har derfor indgående kendskab til området for det danske redningsberedskab. Den tidligere
præsident Anders Samuelsen blev valgt som vicepræsident.
• I dialog med erhvervslivet: En vigtig aktivitet i Beredskabsforbundets strategiske
handlingsplan er udvikling af et sponsorkoncept. Beredskabsforbundet er afhængigt af, at
sponsorer hjælper med økonomisk støtte, der vil sponsorere flere af aktiviteterne i vores
strategiske handlingsplan. Som alle ved mangler Beredskabsforbundet økonomiske midler,
hvorfor sponsorarbejdet fremover gerne skulle være en fast integreret del af landskontorets
arbejdsopgaver. Derudover er der ansøgt om fondsmidler, allerede nu har en række danske
virksomheder valgt at støtte forbundet. Det er et godt og sundt skulderklap for det, som
forbundet står og arbejder for, og den indsats redningsberedskabet yder. Vi har bl.a.
indgået en sponsoraftale med Falck Danmark A/S, der betyder, at forbundet modtager
100.000 kr. årligt i en 3-års periode.
• Gratis førstehjælp til danske småøer: Beredskabsforbundet her fået til opgave, at tilbyde
gratis førstehjælpskurser til beboere på de danske småøer. Der forventes, at der ville kunne
afholdes ca. 120 kurser.

• Døve kan kalde 1-1-2: Rigspolitiet tilbød fra efteråret som forsøgsordning landets døve og
hørehæmmede mulighed for at sende en tekstbesked, som alternativ til et 1-1-2 opkald. I
Dansk Døves Landsforbund er man ikke glad for den aftale, idet man mener, at der er for
stor risiko for at beskeden havner i en kø, man havde håbet på, at alarm-smsèr ville kunne
komme direkte ind i 1-1-2-systemet.
• Radiosystemet er sendt i udbud: Regeringen ønsker, at alle beredskabsgrene skal have et
nyt fælles radiokommunikationsnet.
- Det vil øge sikkerheden i DK, når man har mulighed for at kommunikere på tværs af
organisatoriske geografiske skel.
- Vi vil få en tidssvarende radiokommunikationsløsning.
- Selve etableringen af radioinfrakstrukturen vil ske som køb af serviceydelse, dvs. at der
indgås en samlet kontakt på vegne af alle beredskabsgrenene med en privat virksomhed om
adgang til et landsdækkende radionet.
En del af det kommende beredskabsfolig kommer næsten helt sikkert til, at rumme et
landsdækkende kommunikationssystem, og vi skal have fundet ud af hvordan man kan
finansiere dette. Et nyt system er dyrt, og derfor samarbejder forsvarsministeriet med
finansministeriet for at kunne finde det finansieringsmæssige grundlag.
• Stop for befolkningskurser: Igen i år måtte vi tidlig stoppe for befolkningskurser, da puljen
var opbrugt, hvilket jo må siges at være et ”luksus problem eller at midlerne som har været
afsat er for små i forhold til efterspørgslen.
• Interesse for yderligere uddannelse Undersøgelsen viser, at der er en særdeles positiv
interesse blandt frivillige for yderligere at uddanne sig til at varetage flere nye opgaver.
Derfor kan der under forudsætning af finansiering via enhedstimebetalingssystemet med
fordel igangsættes de nødvendige supplerende uddannelsestiltag for at imødekomme denne
interesse. Dermed viser undersøgelsen, at der er et rimeligt sammenfald med
efterspørgelsen på opgavevaretagelse ved mange af landets kommunale
redningsberedskaber og de frivilliges ønsker for at uddanne sig til løsningen heraf, samt at
der er mulighed for at styrke de frivilliges position i det kommunale redningsberedskab og i
Beredskabsforbundets regi.
Og nu til det lokale
Medlemmerne:
Vi har ikke kun haft tilgang af nye medlemmer, nej det er blevet til en helt ny tjenestegren
– nemlig – Hundetjenesten, som tegner 10 stk. frivillige og ikke mindst, men lige så vigtig
deres dygtige hunde. Jeg vil gerne byde velkommen til jer samt de øvrige nye medlemmer,
alt i alt har vi haft en tilgang af 13 nye frivillige. Jeg håber, i er blevet taget godt i mod og
er faldet til.
Vi har valgt, at skrive ud til de medlemmer, som vi ikke havde set de sidste par år, m.h.b
på deres medlemskab. Et par stykker valgte at træde ud af beredskabsforbundet, andre
ønskede at overgå til personlig medlemsskab og de sidste valgte forsat, at stå som aktiv
medlem. Det er af stor vigtighed, at vi kan regne med vores medlemsliste, når vi i en
nødsituation, skal bruge den for at ringe efter hjælp.
Året der gik:
Der har været afholdt 6 kredsledelses møder i årets løb. Vi har haft nogle gode møder med
masser af ideer. Kredsledelsen var repræsenteret af samtlige tjenestegrene, indtil vi fik
startet hundetjenesten op, men det får vi formentlig ryddet bod på under kredsårs mødet.

Der har været afholdt 5 regionsmøder og vi har meldt afbud til et enkelt møde p.gr.a
travlhed i kredsen. Det er interessante møder, hvor vi hører om, hvordan det går i de andre
kredse og hvad der rører sig på landsplan.
Vedr. Landsrådsmøde var der ingen fra Løgstør, som deltog da vi havde byfest/dyrskue den
weekend. Vi synes, det var bedst, at blive hjemme og være synlig i lokalområdet. Landsråds
mødet var sammensat på en lidt anden måde i år og fra 2008 flytter den weekend, og så
falder den ikke længere sammen med arr. her i byen, men efter beretning fra de øvrige
kredse var det en god weekend.
Klubaftnerne i lokal regi har ikke haft et så stort fremmøde, om det skyldes manglende
dagsorden ved jeg ikke, men vi bør kunne gøre det bedre.
Vi har holdt vores sommerfest, hvor vi bl.a. fik uddelt 10 års nål til nogen af jer – tillykke
med det.
Forårsmesse i Løgstør hallerne var en dag med mange besøgende, vi havde som vanlig en
stand, hvor en del kiggede forbi, det gav ikke direkte nye medlemmer, men jeg er ikke i
tvivl om, at på sigt kommer der frivillige til. Vi fik mulighed for at vise vores nye
kommunikationsvogn frem, som er bygget op af frivillige og betalt af Jørgen Hansen. Det
var jo også dagen, hvor vi fik overrakt en hjerterstarter af Sparekassen Midtfjord, hvilket vi
er meget glade for.
Vi fik igen i år til opgave at hjælpe til ved muslingefestivalen, der blev kogt 500 kilo
muslinger eller ca. 1700 portioner, hvilket var en meget varm opgave samtidig med at solen
stod og bagte, det var dog ikke helt så varmt, som når vi er i brandhus, men efter
kogelederens røde kinder at dømme var det ret hedt. Vi fik indbydelse til hjælper fest som
tak.
Byfest/dyrskue gik ligeledes med de samme opgaver som sidste år, en del af det er ved at
være ren rutine, men også her et par gode dage, hvor man møder glade mennesker. Vi fik
jo som bekendt i år en flot 2. plads i optoget, hvor vi havde ungdomsbrandkorpset med i
teamet
Fugleinfluenza.
Openair med 4000 gæster var en travl dag, og lidt flere hænder havde været rart, vi havde
igen i år lånt den fine kommunikationsvogn fra Næstved, forplejningen fik anrettet masser
af godt mad, hundefolkene var med igen i år og hvad angår udkørsel af drikkevarer til
boderne var det Thomas som tog det store slæb, hvilket han også fik en ”stor buket roser”
for - fra Open air ledelsen, da vi var til hjælper fest, de mente i øvrigt at den ikke kunne
køre uden beredskabets indsat.
Vilsted sø-projekt - indvielsen af Vilsted sø sidst i august mdr. Vi stod med 1. hjælp, samt
havde styr på kommunikationen, denne gang fra vores egen kommunikationsvogn.
Træskibssejlads var igen i år med aftensmad og morgenmad til samtlige deltagere (800). Vi
havde desværre ikke mulighed for, at sælge muslinger til de mange besøgende p.gr.a
varmen, som havde forgiftet muslingerne. Jeg tror vi skuffede mange gæster, for når vi
koger muslinger er det efter opskriften ”Muslinger a`la Beredskabet”. Her var der ligeledes
en stor tak til Løgstør og jeg kan uden at prale fortælle, at der var ingen af de andre havne,
der kunne måle sig med os.
Weekenden d. 22., 23. og 24. september afholdt vi landstræf for ungdomsbrandkorps, der
var 60 børn og 32 voksne, som alle havde en god og lærerig weekend. Jeg må nok sige, at
de var meget dygtige til deres ting og det var imponerende at se, hvordan de gik til
opgaverne med krum hals.
Til projekt Østbørn var der et par frivillige, som brugte deres sommerferie på at give dem
en dejlig ferieoplevelse.
Vi har afholdt vores julefrokost, vi var dog ikke så mange, men vi havde en rigtig god aften.
Det var måske en ide at afholde julefrokosten først i november, da flere har givet udtryk
for, at der var rigelig med julefrokoster i dec. mdr.

Vedr. uddannelse ved jeg at der er flere af jer som har brugt adskillige timer. Det drejer sig
om førstehjælp, hjertestarter kursus, grunduddannelsen i brand og hundeprøven. Tillykke
med jeres eksamener.
Fremtiden :
Det bliver et spændende år med masser af nye udfordringer, her tænker jeg især på den
nye kreds og kredsledelse, hvor vi skal til at lære hinanden at kende, tage imod nye tiltag
og ideer og få dem integreret, så vi alle sammen kan bruge det bedste fra de to gamle
kredse. Jeg glæder mig meget til det kommende samarbejde, det skal nok blive rigtig godt.
Selve kredssammenlægningen vil betyde at den nye kreds består af 1 kredsleder, 2
vicekredsledere, 1 kasserer, indtil 3 valgte kredsledelsesmedlemmer og evt. indtil 3 udpeget
kredsledelsesmedlemmer.
Det er jo i år den risikobaseret dimensionering skal træde i kraft, den ny
Kommunalbestyrelse og den ny Beredskabskommission, det vil betyde nye udfordringer,
som jo er til for at kunne løses. Hvad angår om vi har en plads i Beredskabskommissionen,
skal vi ikke bekymre os, jeg blev spurgt i november, hvem den ny kredsleder blev, så denne
kunne blive udpeget til at sidde i kommissionen, det er bl.a. grunden til, at vi afholder
kredsårsmødet så tidlig.
Jeg var lidt inde omkring beredskabsforliget sidste år. Der er lagt op til i det nuværende
forlig om redningsberedskabsarbejdet i Danmark, at der skal ske en styrkelse og øget
nyttiggørelse af frivilligeelementet i redningsberedskabet. Vi havde derfor store
forventninger til beredskabsforliget – vi så frem til, at frivilligeområdet ville få en
fremtræden rolle i forliget, og at Beredskabsforbundet som den centrale organisation, derfor
ville blive tilgodeset. Det forlyder dog imidlertid at dette ikke er tilfældet og
Beredskabsforbundet stiller sig derfor uforstående over for den prioritering, som
frivilligeområdet foreløbigt har fået i regeringens udkast. Ved en styrkelse af
Beredskabsforbundet vil samfundet derfor få en organisation, der i samarbejde med de
kommunale beredskabschefer, vil kunne gennemføre lokale og landsdækkende
hverveaktiviteter. Der vil altid være et behov for frivillige, og regeringens udkast lægger
flere steder op til en øget mandskabskapacitet på forskellige områder. Der er ikke lagt op
til, hvordan den øgede kapacitet skal sammensættes, men der kan næsten ikke herske
nogen tvivl om, at den til dels må bygge på den frivillige ressource, da det ganske enkelt vil
være en for økonomisk bekostelig affære at ansætte sig ud af behovet. Desværre viser det
sig sværere og sværere at rekruttere frivillige til redningsberedskabet, og en væsentlig
styrkelse af hverveaktiviteter og image kampagne for frivillige i redningsberedskabet, som
den hjemmeværnet i øjeblikket kører, vil efter Beredskabsforbundets vurdering være med
til at sikre det frivillige supplement i fremtiden. Så vidt lægger regeringens udkast foreløbigt
ikke op til denne styrkelse, da der kun er tale om en økonomisk forøgelse, der på ingen
måder vil kunne modsvare de nævnte behov, som er nødvendig for at have en slagkraftig
organisation.
Det nye år bliver spændende for alle os i redningsberedskabet og Beredskabsforbundet, der
bliver mange nye opgaver at tage vare på i Vesthimmerlandskredsen – hvervning af flere
frivillige, ny ledelse, gerne flere øvelser, kurser, uddannelse m.v.
Det er helt sikkert, at vi i den ny kreds vil stå klar, til at modtage de opgaver der nu måtte
komme i den ny Vesthimmerlandskommune. Det er dejligt at se, at der i den ny
risikobaseret dimensionering ikke kun er plads til de frivillige vi var, men at der er lagt op til
en forøgelse af de frivillige i vores ny kommune.
Afslutning:
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak for samarbejdet med Løgstør Kommune og de
ansatte i beredskabet, i er der altid, når vi har brug for jer. En stor tak til Jørgen, Jens og
Poul fordi i trækker det store læs og sørger for, at vi altid har gang i et eller andet, det er

dejligt og vi er forsat klar til at tage imod nye udfordringer. Vi ved som frivillig, hvilken
betydning jeres arrangement har for det frivillige islæt. De steder, hvor der er en positiv
beredskabsledelse og Beredskabskommission, er der også en velfungerende skare frivillige.
Da Jens Berg nu har valgt at trække sig, vil vi sige mange tak for hans indsats gennem
tiderne. Der er ingen tvivl om, at vi har haft mange gode timer sammen med ham. Han har
formået at give en god undervisning, fået givet os en del værktøjer med os i rygsækken,
som vi altid kan gøre brug af. Han har med sit arr. hans levende måde at sælge budskabet
på, gjort at vi aldrig har kedet os i hans selskab.
Tak til LokaltIndblik, Vesthimmerlands Folkeblad og Nordjyske Stiftstidende for jeres
interesse for beredskabet, som i viser ved at nævne beredskabet og de frivillige.
Tak Sparekassen Midtfjord for vores hjertestarter.
En tak til Falck og de deltids ansatte for et godt samarbejde i årets løb.
En tak til samtlige frivillige for den indsats i har ydet i 2006 også til de personlige
medlemmer, for jeres medlemskab er af stor betydning for det frivillige arbejde. En anden
vigtig brik er familien, uden deres opbakning, vil det være svært, at komme af sted. Jeg
synes vi har haft et godt år, med forsat medlemstilgang. Kredsen består af 67 frivillige,
hvoraf de 42 er mere eller mindre aktive. Efter mit regnskab har vi lagt ca. 5000
mandetimer, så det må siges at være et aktivt beredskab. Det har ingen sag været at sidde
som kredsleder med den opbakning, der har været i kredsledelsen, fra medlemmerne,
Landsforbundet og regionsledelsen.
Hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.
Kredsleder Dorte Christensen
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Beretning for Aars Kreds, for året 2006
Endnu et år er gået, men ikke år vi kan sætte i kø som ”et af de andre”. Det har været et
skælsættende år hvor arbejdet i kredsen har stået i lyset af den nye kommunalreform, og
ikke mindst det store arbejde med risikobaseret dimensionering – vi har ganske vist kun
været en lille bitte brik i dette arbejde, men vi har været så heldig at være med i
arbejdsgruppen som har bestået af repræsentanter fra Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
kommuner.
Der er nu blevet vedtaget en model, som vi ser meget frem til at arbejde hen imod. Der er
brug for mange flere frivillige, og man må jo sige at det i sig selv, er englelyd i vores øre –
jeg vil ikke komme nærmere ind på den risikobaseret dimensionering, da beretningen fra
Løgstør kreds og Jørgen Hansen sikkert vil være meget uddybende omkring emnet.
Aars kredsen blev lidt amputeret i begyndelsen af året, da den tidl. kredsleder stoppede i
februar måned. Det er derfor jeg står her i dag og aflægger beretning som fg. kredsleder i
Aars.
Det bevirkede heldigvis ikke at aktiviteterne gik i stå, men blot at der var andre der overtog
ansvaret for de forplejningsopgaver der har været afviklet i årets løb.
Der har været en lille flittig skare af frivillige som har mødt trofast op når der var brug for
jer, og håndteret opgaverne flot.
Har vi manglet nogle flere hænder, har omkringliggende kredse været flinke til at hjælpe.
Af opgaver der er løst i kredsen kan nævnes:
• Forplejningsopgave da Den ”gamle togbane” blev nedlagt og da der skulle indvies en ny
cykel/gå sti. Der var i ude at lave kaffe mm.
• I oktober måned skulle der traditionen tro laves mad til Busk.Unge.Samfund.Kirke.-dagen.

Der fik i som sædvanlig meget ros for jeres kogekunst, og
i fik også lov at lave en anden menu end den sædvanlige.
Det giver nu lidt mere udfordring.
• Open by jule-night: ultimo november var der open by night i Aars, hvor vi lavede 1000
portioner risengrød med tilbehør, og den feed back vi har fået fra borgerne,
handelsstandsforeningen mm er stor. Det var et super arrangement, hvor vi fik god hjælp af
Løgstør.
• Den sidste forplejningsopgave i har været ude til er Petanque klubben der afholder
stævne.
Tordenskjolds soldater var endnu engang ude, og viste beredskabets flag.
• Julefrokost med ledsager på Røverstuen i Rold.
En forplejningsopgave i marts måned, kunne vi ikke finde folk til så Hadsund Kredsen trådte
til for at hjælpe. Det viser blot det sammenhold der er i regionen.
Selv om der ikke er så mange frivillig i Aars, gør den seje kærne et godt arbejde, og de har
også formået at tjene penge på de forplejningsopgaver i har været ude til.
Der er afviklet 2 befolkningskurser i kredsen i 2006.
Vi afholdt et hjertestarterkursus i november måned, hvor frivillige fra Aars og regionen
deltog (14 deltagere).
Der har været afholdt 5 regionsmøder i året, og kredsen har været godt repræsenteret.
Ved landsrådsmødet deltog undertegnede naturligvis, mens den anden plads blev tildelt en
suppleant.
Vi skal nu sige tak for en god tid i Aars kredsen, og sige velkommen til en spændende
fremtid som Vesthimmerland Kreds.
Det er utrolig vigtig for os alle i denne tid, at vi ikke kun kan se de døre der lukker, men at
vi har fokus på alle de døre der står åben, og byder på fremtiden. Inde bag disse, gemmer
der sig nemlig nogle udfordringer som gør at vi kan blive et stærkt beredskab i den fremtid
vi heldigvis ikke kender.
Jeg glæder mig meget til at se hvad vi kan gøre for at få nye frivillige ind i folden, og skabe
en interesse for vores Redningsberedskab i Danmark.
Sluttelig vil jeg gerne sige tak til jer frivillige for det engagement i har udvist, tak til jeres
familier som har støttet jer, og ikke mindst tak til Elo Sørensen som hele året har stået til
rådighed, når der har været brug for hjælp, eller vi har haft brug for KC, som jo er et rigtig
dejligt sted at afholde kurser, kammeratskabsaftener mm.
Velkommen til 2007.
Lene Krüger Schade
Beslutning:
Orienteringen til efterretning.
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