
 

 

 

Referat Beredskabskommissionen 

08-01-2010 

Dato 8. januar 2010 

Tid 16:00 

Sted Brandstationen 

NB. Dagsordenen godkendt og mødet indledtes med en præsentationsrunde. 

Lars Møller ankom kl. 15.35 og deltog ikke i behandlingen af punktet. 

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Lars Møller (venstre) - Formand 

Erik Vium (SF)  

Bruno Müller (Socialdemokratiet)  

Erik Kyed Trolle (Socialdemokratiet)  

John Henriksen (Politi)  

Marianne B.-Lange (brandmænd)  

Torben Christensen (Falck observatør 

)  

Anita Christensen (Frivillige)  
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1. Beredskabskommissionens sammensætning og 

præsentation af denne 

 

Sagsfremstilling 

Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. 

Ifølge beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen nedsætte en 

beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af 

redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den 

umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter bekendtgørelsen er henlagt til 

kommunalbestyrelsen, varetages af beredskabskommissionen 

(styrelsesvedtægten) 

  

Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. 

Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der 

er formand, politimesteren/politidirektøren og et flertal valgt af 

kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen udpeger repræsentant for de frivillige 

som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant 

for de frivillige som medlem af kommissionen. 

Kommissionens sammensætning består af: 

 Lars Møller               V  

 Erik Vium                  F  

 Bruno Müller             A  

 Erik Kyed Trolle       A  

 John Henriksen         Politiet  

 Marianne B-Lange    Brandvæsen  

 Anita Christensen      Frivillige (observatør)  

 Torben Christensen   Falck (observatør) 

  

  

 

Indstilling 

 at der foretages en præsentation af medlemmerne.  

 at sammensætning af kommissionen tages til efterretning 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 8. januar 2010 

 Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at Anita Christensen, i sin egenskab 
af kredsleder for "De frivillige" er fuldgyldigt medlem af kommissionen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/27 

 Forvaltning: Beredskabsafdelingen 

 Sbh: elol 

 Besl. komp:  
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2. Beredskabskommissionens opgaver og ansvarsområder 

samt beredskabsafdelingens organisering 

 

Sagsfremstilling 

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på 

personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder 

krigshandlinger eller overhængende fare herfor. jf. Beredskabslovens § 1. 

  

Beredskabets opgaver kan opdeles i 3 hovedområder: 

 lovpligtige opgaver 

 frivilligenheden 

 sideordnede aktiviteter 

De enkelte opgaver er nærmere beskrevet i bilag der omdeles på mødet. 

Beredskabsafdelingen vil på mødet give en nærmere præsentation af 

organisationen samt opgavernes omfang. 

  

 

Indstilling 

 at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 8. januar 2010 

 Indstillingen tiltrådt 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/27 

 Forvaltning: Beredskabsafdelingen 

 Sbh: elol 

 Besl. komp:  
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Lars Møller 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Anita Christensen 
   

 

      

Erik Vium 
   

      

John Henriksen 
   

 

      

Bruno Müller 
   

      

Marianne B.-Lange 
   

 

 
 


