
  

 

 

 Den 15.april 2017 

Hjemmeside: www.savib.dk  

CVR nr. 31 10 50 64  

 

 

Referat af den ordinære generalforsamling 
afholdt tirsdag den 21. marts 2017 på Professionshøjskolen Metropol. 

 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne pkt. 6. Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret. 
 

a) Valg af dirigent og referent. 
Annette Havstreym (AH) bød velkommen og Hans D. Mikkelsen (HD) blev foreslå-
et som Dirigent og valgt. Kim E. Hansen (KEH) blev valgt som referent.  
HD takkede og konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt. 
  

b) Bestyrelsens beretning. 
Bestyrelsens beretning blev gennemgået af AH og blev godkendt uden kommenta-
rer (beretningen er vedlagt referatet). 

 
c) Medlemsantal. 

Udover beretningen informerede AH om antallet af medlemmer ved udgangen af 
2016 var 96 medlemmer. 
 

d) Godkendelse af regnskab 2016 og forelæggelse af budget 2017. 
Regnskabet 2016 blev gennemgået af Michael Jørgensen (MJ), der oplyste at re-
visorerne har godkendt regnskabet. 
MJ oplyste, at regnskabet for 2016 gav et negativt resultat, som skyldes to større 
poster, nemlig deltagelse i Beredskabsforbundets landsråd samt oprettelse af 
hjemmesiden www.savib.dk. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som blev god-
kendt (vedlagt referatet). 
Herefter gennemgik MJ budgettet for 2017. Bestyrelsen foreslog et uændret årligt 
kontingent på 200 kr. for ordinære medlemmer og 100 kr. for seniormedlemmer 
Der var ikke spørgsmål til budget 2017, som blev godkendt (vedlagt referatet). 
 

e) Indkomne forslag. 
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen (fremsendt til medlemmerne inden 
generalforsamlingen sammen med indkaldelsen). 
HD gennemgik hvert enkelt ændringsforslag:  

 Vedtægternes pkt. 2. Bestyrelsen foreslår at følgende udgår: ’Formålet kan 
yderligere søges fremmet gennem uddannelsestilbud til såvel ledere som med-
arbejdere, for derigennem at sikre at virksomhedsberedskabet opfattes som et 
væsentligt element i virksomhedens Risk Management politik’ Godkendt af ge-
neralforsamlingen. 

 Vedtægternes pkt. 3: Tilføjelse vedr. æresmedlemmers rettigheder: ’Bestyrel-
sen kan, efter begrundet indstilling, udnævne æresmedlemmer, der kan deltage 
uden gebyr i alle Sammenslutningens arrangementer’ Godkendt af generalfor-
samlingen efter afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med 
15 stemmer for og 6 imod.  

 Vedtægternes pkt. 5.2: Foreslås slettet ’Bidrag til formålsfonden kan overføres 
fra kassebeholdningen, eller fastsættes som en bunden del af årskontingentet’, 
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idet bestyrelsen ønsker at formålsfonden udgår, så sammenslutningens midler 
findes et sted. Godkendt af generalforsamlingen.   

 Vedtægternes pkt. 5.4: Kontingentet opkræves normalt ved udsendelse af fak-
tura eller via EAN fakturering.  Godkendt af generalforsamlingen.   

 Vedtægternes pkt. 6.1 Ændring mhp. at kunne have alt materiale klar i tide til 
generalforsamlingen: ’Med mindst 1 måneds 2 ugers varsel indkaldes der pr. 
brev eller mail til ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april’. Godkendt af 
generalforsamlingen. Det blev henstillet til bestyrelsen at datoen for generalfor-
samling meldes ud med 1 måneds varsel.  

 
f) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant. 

- Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år: 
 Annette Havstreym, DSB - modtog genvalg 

Vibeke Østergaard Thomsen, Bavarian Nordic A/S - modtog genvalg 
- Suppleant på valg for 2 år: 

 Lars Pagter Zwisler, Proff. Højskolen Metropol - modtog genvalg 
  

g) Ikke på valg i år: 
Michael Jørgensen, G4S  
Kim Egelund Hansen, Rødovre Kommune 
Niels Erik Bølling, tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsen 
Jesper Fantoni, Kafi Group 
 

h) Valg af én revisor suppleant. 
Suppleant på valg for 1 år: 
Karin Bjerke, før Beredskabsforbundet - Genvalgt 
 

i) Eventuelt. 
AH oplyste kort at: 
Mailadressen kontakt@virk-bered.dk lukkes 
Vibeke er kontaktperson til Beredskabsforbundet og RiskNet 
 
 

 
Konstituering i forlængelse af generalforsamlingen: 
 
Formand: Annette Havstreym 
Sekretær: Kim Egelund 
Kasserer: Michael Jørgensen 
 
Bilag: 
Bestyrelsens beretning 2016 
Regnskab og status 2016 
Budget 2017 
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Bestyrelsens	beretning	2017	

For	perioden	01.januar	2016	til	31.december	2016	

Generalforsamlingen	blev	afholdt	den	3.marts	2016	hos	G4S,	Albertslund.	

Der	var	genvalg	af	Niels	Erik	Bølling,	før	Slots-	og	Ejendomsstyrelsen,	Kim	Egelund		
Hansen,	Michael	Flintholm	Jørgensen,	G4S	Security	Services	A/S.		
	
Annette	Havstreym,	DSB	Beredskab	og	Vibeke	Østergaard	Thomsen,	Bavarian	Nordic	
A/S	var	ikke	på	valg	og	forsætter	i	bestyrelsen.	
	
Som	Suppleanter	blev	Jesper	Fantoni,	KAFI	Group	nyvalgt	og	Lars	Zwisler,	
Professionshøjskolen	Metropol	genvalgt.	
	
Der	var	genvalg	af	vores	revisor	Jørgen	Andersen,	før	Beredskabsstyrelsen	og	revisor	
suppleant	Karin	Bjerke,	før	Beredskabsforbundet.	
	
Flemming	Ohm,	forsætter	med	at	være	vores	repræsentant	i	Beredskabsforbundets	
Landsråd.	
	
I	forlængelse	af	generalforsamlingen	konstituerede	vi	bestyrelsen	og	Annette	
Havstreym	blev	valgt	som	formand,	Michael	Flintholm	Jørgensen	som	kasserer,	Kim	
Egelund	Hansen	som	sekretær.		

	

Medlemsmøder	

Ved	generalforsamling	hos	G4S	marts	2016,	fortalte	Michael	Flintholm	Jørgensen	om	
hvordan	G4S	arbejder	med	beredskab	i	og	uden	for	Danmark.	Vi	fik	besøg	af	Nicolaj	
Marker	fra	Samtænkningssektionen	der	fortale	om	Læringsspillet	spillet	Robust.	

Sammen	med	Helsingør	Kommunes	Beredskab	besøgte	vi	i	maj	2016	Nordsjællands	
Brandskole	i	Skibstrup	og	hørte	om	et	mindre	kendt	slukningsmiddel,	nemlig	
slukningsgranater.	Vi	fik	først	præsenteret	teorien	bag	slukningsgranaterne	af	
firmaet	Lotek	og	fortsatte	udendørs	i	dejligt	vejr,	hvor	effekten	af	granaterne	på	
brand	blev	demonstreret.	Til	dette	arrangement	var	vi	var	20	deltagere.	Tak	til	
viceberedskabsinspektør	Kristian	Schiang-Franck	og	Salgschef	Martin	Petersen	
Binderup	fra	Lotek.		

I	oktober	havde	vi	medlemsmøde	med	ledsagere	til	Nationalmuseet,	hvor	
sikringschef	Rune	Hernøe	fortalte	om	Branden	på	Frihedsmuseet	og	om	sine	
erfaringer	med	at	skulle	håndtere	en	alvorlig	hændelse	på	afstand.	Rune	berørte	



	 	
	

også	sikring	af	vores	kulturarv	i	generelle	vendinger.	Der	var	meget	at	lære	af	Runes	
erfaringer.	Vi	havde	efterfølgende	en	hyggelig	og	sjov	aften	på	restaurant	Flammen.	
Vi	var	i	alt	22	deltagere	inklusiv	ledsager.	En	stor	tak	til	Rune	for	den	spændende	
aften.	

Udover	de	formelle	medlemsmøder	har	vi	været	inviteret	til	2	møder	afholdt	af	
RiskNet;	et	om	”Brug	af	LinkedIn”	og	et	om	”Videreuddannelse	inden	for	katastrofe-	
og	risikomanagement.”	Mere	om	samarbejdet	med	RiskNet	følger	senere	i	
beretningen.		

Medlemmer	

Ved	årsskiftet	var	der	69	ordinære	medlemmer	og	27	seniormedlemmer,	heraf	3	
æresmedlemmer.		
I	tiden	efter	er	der	sket	udskiftninger	samt	til	og	afgange:	
2	virksomheder	har	ændret	til	nye	personer	
2	nye	er	kommet	til	
6	er	udmeldt	
	
Lige	nu	har	vi:	
65	ordinære	og	25	seniorer		
Desværre	mistede	vi	i	oktober	måned,	vort	mangeårig	medlem	Frank	Guldberg	efter	
flere	års	sygdom.		

Bestyrelsens	sammensætning	og	arbejde	

Bestyrelsen	har	afholdt	5	møder	for	hele	bestyrelsen	samt	diverse	telefonmøder	og	
mindre	’arbejdsgruppe’	møder.	Derudover	har	der	været	massiv	mail	
korrespondance.	Bestyrelsens	fokus	i	2016	har	i	høj	grad	omhandlet	overlevering	af	
information	fra	den	tidligere	formand	til	bestyrelsen,	samt	sikring	af	tilgang	til	data	
ikke	er	afhængigt	af	enkeltpersoner.	Derudover	er	der	arbejdet	på	at	smidiggøre	
opgaven	omkring	udsendelse	af	invitationer	og	modtagelse	af	tilmeldinger.	

Dette	arbejde	er	ikke	helt	på	plads	endnu.	Endelig	har	bestyrelsen	arbejdet	med	de	
elektroniske	systemer,	idet	der	er	oprettet	en	ny	mail	og	der	er	lavet	en	
nytidssvarende	hjemmeside	www.savib.dk.		

Eksternt	samarbejde.		

SAVIBs	formålsparagraf	angiver	at	målet	om	fremme	medlemmernes	viden	om	
virksomhedsberedskaber	(…)	søges	nået	gennem	bl.a.	’kontakt	til	foreninger	og	
organisationer	med	sammen	formål’.	I	årets	løb	har	bestyrelsen	lagt	stenene	til	
samarbejde	med	to	foreninger/organisationer.		



	 	
	

Den	ene,	RiskNet,	som	består	af	unge	mennesker	fra	Katastrofe-	og	Risikomanager-
uddannelsen	eller	som	er	dimitteret	herfra.	Der	er	afholdt	2	møder	med	medlemmer	
fra	deres	bestyrelse,	hvor	det	mulige	samarbejde	blev	diskuteret.	I	løbet	af	2016	
resulterede	samarbejdet	i	en	invitation	fra	SAVIB	til	RiskNet	til	mødet	om	
slukningsgranater.	RiskNet	har	efterfølgende	inviteret	SAVIB	medlemmer	til	to	af	
deres	møder.	Vi	arbejder	med	en	flydende	model,	hvor	enkelte	møder	kan	være	
fælles,	medlemmer	fra	den	anden	forening	kan	inviteres,	hvis	der	er	ledige	pladser	
på	mødet	og	endelig	at	visse	møder	kun	er	for	egne	medlemmer.	Medlemmer	af	
RiskNet	kan	være	det	nye	blod	som	vi	kan	savne	i	SAVIB,	og	vi	kan	måske	videregive	
lidt	erfaring	til	de	unge.	

Derudover	har	vi	indledt	drøftelser	med	Beredskabsforbundet.	Vibeke	Thomsen	
deltog	som	repræsentant	for	SAVIB	på	Beredskabsforbundets	landsråd	i	juni	og	blev	
taget	vældigt	godt	imod.	Beredskabsforbundet	fremlagde	store	visioner	om	at	blive	
paraplyorganisation	for	alle	beredskabsorienterede	foreninger.	Efter	en	hurtig	
drøftelse	med	bestyrelsesformanden	blev	det	besluttet	at	invitere	
Beredskabsforbundet	til	samarbejde,	idet	de	er	stærke	på	borgere	(robust	borger)	og	
kommuner	(de	frivillige),	mens	SAVIB	er	stærke	på	virksomhederne.	Vi	vurderede	at	
begge	organisationer	kunne	have	glæde	af	samarbejdet.	Vi	har	efterfølgende	været	i	
dialog	med	vicelandschef	Stine	Arenshøj,	og	arbejder	pt	på	at	finde	en	mødedato.	
Der	har	været	travlhed	både	hos	dem	og	os.	Det	er	således	fortsat	planen	at	afsøge	
muligheden	for	samarbejde	(trods	misforståelsen	i	referatet	fra	bestyrelsesmødet,	
hvor	Vibeke,	der	har	kontakten,	ikke	kunne	være	til	stede).	

Profilering	af	SAVIB	

Slutteligt	har	bestyrelsen	arbejdet	på	synliggørelse	af	Sammenslutningen.	
Hjemmesiden	www.savib.dk			der	har	fået	et	mere	moderne	udtryk.	Beredskab.nu	og	
virk-bered.dk	planlægges	nedlagt	efterhånden	som	de	fleste	historiske	data	er	flyttet	
til	den	nye	side.	De	sociale	medier	LinkedIn	og	Facebook	er	blevet	opdateret	en	del	
gange	i	løbet	af	året,	kraftigt	bistået	af	Flemming	Ohm.	Tak	for	det!	Der	er	også	
foretaget	ændringer,	så	flere	er	gjort	til	administratorer	på	siderne.	

Bestyrelsen	ser	frem	til	spændende	møder	i	2017.	

Pvb.	

Annette	Wiberg	Havstreym	

Formand	for	SAVIB	



Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab    
 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser      
 

 
Vedtægter pr. 21.marts 2017 

pkt. 1. Foreningens navn er 
Sammenslutningen for virksomhedsberedskab. 
 
pkt.2.: Formål: 
Sammenslutningens formål er at fremme medlemmernes viden om oprettelse og drift af virksom-
hedsberedskaber, for herigennem at minimere virksomhedernes tab ved brand, tilskadekomst, natur-
katastrofer og anden fysisk skade. 
Formålet søges nået gennem erfaringsudveksling blandt medlemmerne, foredrag, virksomhedsbesøg 
samt kontakt til foreninger og organisationer med samme formål. 

 
pkt.3. Medlemmer: 
1. Medlemskabet er personligt. 
2. Enhver med funktion i et virksomhedsberedskab - virksomhedsbrandkorps, eller anden bered-

skabsforanstaltning - kan optages som medlem. 
3. Andre med funktioner i redningsberedskabet eller i en sikkerhedsorganisation kan, efter godken-

delse af bestyrelsen, optages som medlem. 
4. Desuden kan medlemmer, som tidligere opfyldte ovenstående, fortsat være medlem. 
5. Bestyrelsen kan, efter begrundet indstilling, udnævne æresmedlemmer, der kan deltage uden ge-

byr i alle Sammenslutningens arrangementer. 
Udnævnelsen meddeles normalt på en ordinær generalforsamling. 

 
pkt. 4. Bestyrelse: 
1. Sammenslutningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.  
2. Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder. Mødeledelsen går på skift. 
3. Forretningsorden fastlægges af bestyrelsen. 
4. Formanden forestår den daglige ledelse af Sammenslutningen og repræsenterer 

denne udadtil. 
5. Årsberetning og årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelse. 

 
pkt.5. Kontingent: 
1. Kontingentet for det kommende regnskabsår fastsættes af Bestyrelsen.  

Bestyrelsen fastsætter nedsat kontingent til medlemmer, der går på pension, men ønsker at fort-
sætte som medlem. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

2. Regnskabsåret er kalenderåret. 
3. Kontingentet opkræves normalt ved udsendelse af faktura eller via EAN fakturering. 

Indbetalingen skal være foretaget senest 2 måneder efter opkrævningsdatoen. 
Et medlem kan udelukkes på grund af restance. 

 
pkt.6.: Ordinær generalforsamling: 
1. Med mindst 2 ugers varsel indkaldes der pr. brev eller mail til ordinær generalforsamling hvert år 

inden 1. april. 
2. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 

a. Valg af dirigent. 
b. Bestyrelsens beretning. 
c. Godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget. 
d. Indkomne forslag. 
e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant på ulige årstal.  
f. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant på lige årstal. 



 
g. Valg af én revisor for en toårs periode samt én suppleant. 
h. Eventuelt. 

3. Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret.  
Der kan repræsenteres mod skriftlig fuldmagt, såfremt et medlem er forhindret i at deltage. 

4. Forslag til pkt. d skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 

pkt.7. Ekstraordinær generalforsamling: 
1. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan begære ekstraordinær generalforsamling indkaldt med 

en frist på 14 dage fra indkaldelsesdatoen. 
2. Ekstraordinær generalforsamling skal, inden 8 dage efter at lovlig begæring er modtaget, indkal-

des pr. brev eller mail med angivelse af dagsorden. 
 

pkt.8. Udmeldelse: 
1. Udmeldelse skal ske skriftligt pr. brev eller mail og gælder fra et regnskabsårs udløb. 
2. Et medlemskab kan dog overføres til en eventuel anden fra samme virksomhed. 

 
pkt.9. Opløsning af sammenslutningen. 
1. Beslutning om opløsning af sammenslutningen skal være vedtaget af mindst 2/3 af de stemmebe-

rettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 
2. I tilfælde af sammenslutningens opløsning, afgør generalforsamlingen, hvilken velgørende insti-

tution midlerne skal tilfalde. 
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Bedriftværnslederklubben den 27. august 1985. 
 
Diverse konsekvensrettelser 25.02.1986, 23.02.1988, 21.02.1989, 23.02.1993, 21.02.1995, 23.02.1999, 
08.02.2001, 09.03.2004, 08.03.2005. 
Navneændring til Sammenslutningen af Bedriftværnsledere den 25.02.1992  
Præcisering af formålsfonden 27.04.1999  
Navneændring til Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab den 06.03.2007  
Ændring af ledelsesformen 09.05.2007, tilbageført til oprindelige ledelsesform 05.03.2014. 
Ændringer i formålsparagraf, om æresmedlemmer og varsling af generalforsamling, samt sletning af 
punkt om formålsfonden den 21.03.2017 










