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

Medlemsmøde og generalforsamling, samt to nye æresmedlemmer
Den 8. marts 2011
Vi hørte en særdeles interessant og levende beretning om, hvordan Frederiksberg opstod "langt
ude på landet," og nu er et af Europas tættest befolkede områder, der er omkredset på alle sider
af Københavns Kommune.
Ud fra denne baggrund fortalte brandchef Tommy Sillemann om brandvæsenets udvikling.

I starten var der en enkelt vægter, som gik en rundering. Senere kom en hestetrukken sprøjte i
remise ved Frederiksberg Runddel, hvor nu Storm P- museet har til huse.
Hestene var der ikke råd til, så en vognmand skulle først komme med hestene, før sprøjten kunne
køres afsted.
I dag har kommunen et moderne og tidssvarende brandvæsen i den velindrettede station
Howitzvej 6. Brandvæsenet løser også andre opgaver, bl.a. i forbindelse med faldalarmer.
Howitzvej hed i øvrigt før i tiden Lampevej, men måtte omdøbes. Det fik vi også den makabre
forklaring på.
Af særlig interesse for os var gennemgangen af, hvordan brandvæsenet håndterer
beredskabsplanlægningen, såvel for kommunens afdelinger, som for private virksomheder og
institutioner.
Vi kunne godt have bruge mindst en time mere, men der var også indkaldt til den årlige
generalforsamling, så desværre måtte Tommy stoppe. Vi har garanteret stadig meget til gode
endnu.

Generalforsamlingen bød ikke på de store overraskelser. Da der ikke kunne vælges en ny
suppleant, blev bestyrelsen bemyndiget til selv at finde én i årets løb.
Vi kan nu byde Kim Egelund fra G4S velkommen i bestyrelsen.

Dagen sluttede med en overraskelse, nemlig at bestyrelsen udnævnte 2 æresmedlemmer:
Hans D. Mikkelsen er den ene af nu kun to, der har været medlem siden det stiftende møde den
27.august 1985, og han har været med i bestyrelsen i alle årene.
Hans er mødt trofast op til næsten alle møder og arrangementer og har, med sin rolige
fremtræden, sat sit præg på sammenslutningens ledelse og aktiviteter.
Elton Seierø har, lige siden sin indtræden i Sammenslutningen den 10.11.1986, været et særdeles
aktivt medlem. Han har været aktiv i bestyrelsen som suppleant fra 1999 og var formand i tiden
2001 – 2007. De seneste år indtil nu, stadig bestyrelsesmedlem.
Desuden har han deltaget som sammenslutningens repræsentant i en arbejdsgruppe under
Beredskabsstyrelsen, og har formidlet kontakter og sikret lokaliteter og emner til en række
medlemsmøder.

Elton og Hans fik et diplom og en
erindringsgave hver.
I ønskes begge hjertelig tillykke.
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