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

Årets sommermøde med ledsagere
Den 21. august 2010
25 medlemmer og ledsagere stævnede til det midtsjællandske område.
Målet i år var Birkegårdens Haver der ligger "langt ude på landet" i nærheden af Ruds Vedby.
Efter indcheckning samledes vi i hyggelig skovtursstemning på én af stedets picnicpladser, hvor
der var klargjort de traditionelle navnemærker til alle.

Efter at kaffen og den hjemmebagte ølkage var nydt, tog landschef Bent Mortensen fra
Beredskabsforbundet over for at give os det faglige indslag på dagen.

Bent berettede om forbundets forberedelser til et nyt fremstød om "forebyggelse af ulykker" som
desværre ikke er så let at få på banen. Der er bl.a. en række formelle regler som skal overholdes,
og der ikke er de fornødne midler og undervisere til det nye område. Forbundet stiler efter en
befolkningsuddannelse på 6 - 8 timer, som skal gøre befolkningen mere selvhjulpen i en
krisesituation. Et af problemerne er at skaffe instruktører, som skal være frivillige og ulønnede.
Bent skiftede herefter emne til "Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet - 2 "gamle fjender" som nu arbejder sammen" Han tog udgangspunkt i forskellen på de to organisationer såvel
historisk, som i de finansielle muligheder samfundet stiller til rådighed for dem.
I dag har de en meget fin dialog, og er enige om de grænseflader der er mellem organisationernes
opgaver. Bents indlæg afsluttede med en kort debat om nogle af de rejste spørgsmål.
Efter det faglige indslag blev alle "sluppet løs" i det imponerende anlæg, der i dag dække ca.
30.000 m2.

I dagens løb fik vi også en meget inspirerende beretning af stedet ejer og drivkraft, Marry
Sørensen, som gav os et indblik i udviklingen fra et landbrug i 1970 til en af Dansk Turistråds
trestjernede turistattraktioner.

Der var også sørget for en god middag, og dagen sluttede med kaffebord med lagkage.
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