Marts 2015

Til alle medlemmer af Beredskabsforbundet Kreds Nordsjælland
Det er en tid med store forandringer for
beredskabet, og for beredskabsforbundet.
Nordsjællands Brandvæsen består nu af 5
kommuner, og 6 andre kommuner forhandler om
muligheden for at blive en del af fællesskabet.

Nyt Nordsjællands Brandvæsen
Vi kan desværre ikke fortælle ret meget nyt,
andet end at vi arbejder meget på at sikre de
frivilliges forhold.

Som ny kredsleder i Kreds Nordsjælland, som
stadig kun dækker Fredensborg og Helsingør, er
dette nyhedsbrev et forsøg på at informerer
kredsens medlemmer om hvad der rører sig.

Den 9/3 var der mulighed for at se de nye lokaler
i Kokkedal, og møde den nye direktør Lars
Rosenwanger. Der vil på et senere tidspunkt blive
afholdt en egentlig reseption.
Der er arbejdsgrupper i gang i brandvæsnet der
også har de frivillige på dagsordenen, og vi har i
kredssamarbejdet forberedt os ved at udarbejde
et notet om hvilke opgaver vi forestiller os de
frivillige kan være med til at løse,

Årsmødet 2015
Der har været afholdt ordinært årsmåde. Referat,
beretning og regnskab kan ses på kredsens
hjemmeside www.bfnsj.dk.
Lars Kirchhoff er ny kredsleder, og Søren
Simonsen er ny vicekredsleder.

Vi forsøger at få et møde med Lars Rosenwanger,
når det kan passe ind i hans meget bookede
kalender.

Desuden siger vi farvel til Carsten Lind Olsen, og
Søren Brandt, og takker dem begge for det
arbejde de igennem en årrække har gjort for
kredsen.

Samarbejde
I
forbindelse
med
Nyt
Nordsjællands
Brandvæsen, har kredsledelserne i de tre kredse
afholdt en række møder, og vil forsætte med et
meget tæt samarbejde.

Hele kredsledelsen kan ses på hjemmesiden.

Søren Simonsen er valgt som vores fælles
talsmand overfor brandvæsen, og som
kommisionsmedlem.

www.bfnsj.dk
www.facebook.com/bfnsj

side 1

kl@bfnsj.dk

Nyhedsbrev for Beredskabsforbundet Kreds Nordsjælland
Hjemmeside og Facebook

Der er bl.a. nedsat en gruppe der har arbejdet
med et oplæg om frivilliges opgaver, som kan
bruges til vores møder med brandvæsnet.

Kredsen har i et par år haft en
hjemmeside www.bfnsj.dk, hvor vi
forsøger at have den daglige
kommunikation. Her finder du bl.a. en kalender
med kendte arrangementer, referater fra
kredsledelsesmøder, nyheder om stort og småt.

Desuden ar det aftalt at vi afholder et fælles
arengement så vi kan møde alle frivillige.

Det sker i 2015

Vi vil meget gerne have dine input og historier,
helst med billeder til. Send det gerne til
kl@bfnsj.dk.

Det er svært at spå – især om fremtiden, men her
er en liste over de arrangementer som kredsen
pt. påtænker at gennemføre/deltage i. Igen
henvises til hjemmesiden hvor kalenderen vil
blive opdateret med detaljer efterhånden som de
bliver kendt.

Kredsen har også en side på
Facebook, som gerne vil have at du
deltager. Siden findes på
https://www.facebook.com/bfnsj

Du kan både se, og hente, en halvårskalender,
hente ical filer til din egen kalender, og scanne
arrangementer som QR koder.

Ændring på landsplan
Tom Behnke har trukket sig som præsident på
grund af sygdom.

Hvis du har lyst til at deltage i planlægningen,
eller har andre idéer hører vi gerne fra dig.











Fælles arrangement for alle frivillige i det
nye brandvæsen
Ekskursion (Storebælt ?)
Valdemars parade (15/6)
Faglig temaaften (AMK ?)
Kulturnat Helsingør (25/9)
Totalforsvarets Dag (5/10)
Risengrød (27/11)
Julefrokost (5/12)
Årsmøde 2016 (2/2-2016)
Helsingørmessen 2016




For Kreds og vicekredsledere:
Regionens årsmøde (14/3)
Landsråd (20-21/6)

Samtidig har begge de to vicelandschefer
besluttet at trække sig – ligeledes med omgående
virkning. Baggrunden er sygemeldinger og
uheldige omstændigheder, der har spillet
sammen.
Landschefen har også meldt at han ikke
genopstiller, da han grundet sit civile arbejde er
flyttet til England.
Beredskabsforbundet har ansat Søren
Strandman-Møller som kommunikationschef- og
kampagnechef.
Dette lyder voldsomt, men den daglige ledelse
fungerer, og der arbejdes på at finde de rigtige
mennesker til de ledige poster.

Flytning og mailadresse

Med ønsket om et godt forår

Husk at fortælle os hvis du flytter eller får ny
mailadresse / telefonnummer, så vi kan fortælle
hvad der sker, og sende indbydelser ud.

www.bfnsj.dk
www.facebook.com/bfnsj
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