Generalforsamling 2010
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
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Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af:

a. Næstformand (for en 2-årig periode)
(Torben Jacobsen – villig til at modtage genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem (for en 2-årig periode)
(Flemming Riddersholm Nielsen – villig til at modtage genvalg)
7. Valg af bestyrelsessuppleant (for en 1-årig periode)
(Bjarne Iwersen – villig til at modtage genvalg)
8. Eventuelt
---o0o--1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslag til dirigent var Jørgen Møller, Nyborg.
Der var ikke andre forslag, hvorefter Jørgen Møller var valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning – året 2009
På bestyrelsens vegne forelagde formanden beretning:
Bestyrelsens indsatser og mål for året.
Tættere samarbejde med samarbejdspartnere
Udbygning af det økonomiske grundlag ved indgåelse af sponsorater
Nedsættelse af projektgrupper
Udvidelse af medlemsantallet
Nye uddannelsestiltag
Udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbreve
Afholdelse af kurser, seminarer og erfa-møder i regionerne
Afholdelse af bestyrelsesmøder hver anden måned
Aktiv deltagelse i samfundsdebatten vedrørende forebyggelse, risici m.m.
Resultatet
Tættere samarbejde med samarbejdspartnere
Vi synes, at det er blevet rigtigt godt, idet:
- der afholdes flere arrangementer for vores medlemmer
- vi har fået involveret vores samarbejdspartnere mere i processen og projektgrupperne
Deltager i bestyrelsen i PRIMO Danmark
Deltager i bestyrelsen i Brandbevægelsen
Deltager i uddannelsesudvalget i Eks. sikringsleder
Intern risikokommunikation
Oprettelse af ny erfa-gruppe i staten, styrelser m.v.
Udbygning af det økonomiske grundlag ved indgåelse af sponsorater
Vi har indgået 13 hovedsponsorater – derudover 9 andre sponsorater, i alt 22 sponsorater.
Budgetteret med et underskud på ca. 100.000 kr., men er vendt til et mindre overskud.

Kassereren kommer nærmere ind på dette i forbindelse med forelæggelse af det reviderede regnskab.
Nedsættelse af projektgrupper
Vi har nedsat 3 projektgrupper til udvikling af værktøjer til arbejdet med hen- holdsvis arbejdsmiljø, forsikring
og sikring – vi er nået rigtigt langt i processen – første udgave forventes sendt til medlemmerne i efteråret
2010.
Vejledning til udbud af forsikringsportefølje.
Intern risikokommunikation – værktøjer til kommunikation af risikostyring/risikoledelse i samarbejde med
PRIMO – EIRM og DR.
Udvidelse af medlemstallet
Antal medlemmer p.t. er 358 – fremgang på 73.
Nye uddannelsestiltag
Samarbejde med:
· Forsikringsakademiet
· Grundkursus i forsikring – Dahlberg/Gjensidige
· Opstart af risikostyringskursus v/Anette Østerbye
· PRIMO arbejder på at få risikoledelse ind i den kommunale lederuddannelse
Udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbrev
I maj måned udsendte foreningen det første nyhedsbrev – efterfølgende har vi udsendt 8 nyhedsbreve –
efterhånden synes vi i bestyrelsen, at vi i samarbejde med EIRM’ s sekretariat har fået et design og indhold på
nyhedsbrevet, som vi godt kan være bekendt – vi har også fået rigtig god tilbagemelding på nyhedsbrevene
· Interview
· Faglige indlæg
· Osv.
Afholdelse af kurser, seminarer og erfa-møder i regionerne
Stand ved Sikringsmessen i Odense 22. – 24. oktober 2009 – god oplevelse – en del nye medlemmer og
mange nye kontakter.
I forbindelse med messen afviklede foreningen et seminar onsdag den 23. september 2009 med deltagelse af
75 personer med indlæg fra:
· Dahlberg om udbud
· Kibo – sikring i fremtiden
Foreningen gennemførte den 22. – 23. oktober et sponsorarrangement i København
· Besøg på en kendt dansk virksomhed – Nordisk Film
· Indlæg om fremtidens risici
Medarrangør af klimatemadag i Ingeniørernes Hus i København den 24. oktober 2009.
Gjensidige Forsikring (tidligere KommuneForsikring) – afholdelse af nordisk konference den 4. – 5. november
2009 i Malmø.
Risikostyringskursus den 24. – 25. november 2009 blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger.
Temadag ” Forsikring for begyndere” den 28. januar 2010 arrangeret af Dahlberg og Gjensidige.
Temadag Energisikkerhed – Vejen – arrangeret af Lind Pro i samarbejde med Solar.
Kursus i risikostyring – 3. – 4. februar 2010 – i Skørping (Rebild Bakker) vejret var ikke optimalt.
Der har igen i det forgangne år været afholdt de sædvanlige regionsmøder i ERFA-grupperne og igen med stor
succes.
Afholdelse af bestyrelsesmøder hver anden måned.
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste konference, så man må sige, at målet er opfyldt.
Aktiv deltagelse i samfundsdebatten vedrørende forebyggelse, risici m.m.

Det er et af de punkter, vi ikke har formået at sætte os i scene i det forgangne år – dog har vi fået nogle
henvendelser fra pressen – senest fra PI i sidste uge an- gående ITV-overvågning i boligselskaber, men der
henvistes til en dagens ind- lægsholdere – Gert Nielsen.
Derudover har bestyrelsen
· været på besøg på ERFA-møder i regionerne
· Udarbejdet PR-folder
· Jørgen Møller og Tuan BaCao fik ideen til fremstilling af emblemer med foreningens logo på – disse er nu
fremstillet og udleveret på konferencen.
Fremtiden
· Arbejdsskadekurser i efteråret 2010 – indbydelser er sendt ud. Afholdes på Forsikringsakademiet.
· Afholdelse af forskellige halvdagsseminarer – arrangører Skadeservice Danmark m.fl.
· Studietur i maj måned 2010 til Holland – der er tilmeldt 34 personer
· Forbedring af hjemmesiden – design
· Projekt Trygge kommuner – lancering den 5. maj 2010
Årets ” Sikkerhedsnål/Sikkerhedspris”
Så er vi nået til uddeling af årets sikkerhedspris.
Prisen, som blev indstiftet i 2006, uddeles årligt til den risikostyringsperson, som har gjort en særlig indsats
med risikostyringsarbejdet på sin arbejdsplads, i foreningens regi eller på anden vis.
Der har i år været rigtig mange kvalificerede emner til prisen.
Det viser jo, at der arbejdes mere og mere professionelt med risikostyring i danske kommuner.
Årets modtager har været med i risikostyringsbranchen siden 1997 – alså i 13 år.
Startende som risikostyringskoordinator i 1997 i en havneby på en mindre ø – blev i 2003 hentet til en anden
større havneby på en lidt større ø, hvor personen nu er risikostyringschef.
Blev valgt ind i foreningens første bestyrelse i 2002 – har siddet i foreningens bestyrelse i 2 perioder.
Personen har i sit arbejde altid haft meget energi og et utroligt engagement.
Altid haft styr på tingene og overblik over sit og kommunens forebyggelsesarbejde.
Årets prisvinder har ikke været bleg for at prøve nye metoder og gå nye veje for at opnå sine
forebyggelsesmål, hvilket også har givet meget fine forebyggelsesresultater i begge kommuner – dette skyldes
også stor ihærdighed for at få løst tingene – helt ned i detaljerne.
Et par eksempler på dette:
· at hvis kommunens medarbejdere kom til at tabe deres briller og fik ødelagt dem – fik de straks udleveret et
par brillesnore, som de så bare havde at bruge fremover, så de kunne passe bedre på tingene
· at hvis hjemmeplejens ansatte kom til at bule kommunens biler, blev de straks sendt til kørelærer med et lille
klippekort til et par timer – det skabte en del uro i kommunen, men som personen sagde – så kan de lære
det.
Årets prisvinder har haft et meget spændende og interessant livsforløb, som er en hel bog værd.
I denne bog kunne nogle af prisvinderens mest berømte citater skrives (nogle af dem har endda været udtalt til
pressen, såsom den lokale avis og TV2 ikke at forglemme:
· Citat 1: Når det går galt med den manglende sikring, er det ikke på grund af manglende ressourcer, men på
grund af mangel på disciplin.
· Citat 2: Et andet – måske lidt mindre seriøst af slagsen.
Det var, når der var taget en beslutning i bestyrelsen, som måske ikke lige gik prismodtagerens vej, så mente
personen, som har lidt temperament, at det er fordi:
at I holder sammen – i er en stor familie – det er det rene mafioso.
Så det er en stor glæde for mig som formand for Danske Risikorådgivere – efter en enig bestyrelsesbeslutning
– altså ” den store mafiosofamilie” – at jeg nu kan overrække prisen til årets prisvinder.
Årets sikkerhedspris 2010 går til Tuan Ba Cao fra Helsingør Kommune
Afslutning
Til sidst vil jeg gerne takke alle medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere samt bestyrelsen for det gode
samarbejde i det forgangne år – og jeg håber, at vi også i det nye år kan få rigtig mange gode og spændende

timer sammen med mange aktiviteter, således at vi kan vidensdele risikostyringen til gavn for borgerne i
samfundet.
Med det som de sidste ord fremlægger jeg hermed bestyrelsens beretning til generalforsamlingens
behandling.
Der var ikke bemærkninger til bestyrelsens beretning, hvorefter denne blev taget til efterretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren forelagde det reviderede regnskab for perioden 1. januar – 31. de- cember 2009 (8. regnskabsår).
Regnskabet har været offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Regnskabet revideret af Revisionsfirmaet Feddersen v/registreret revisor Jørgen Andersen.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Der var ingen bemærkninger til det reviderede regnskab 2009, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.
4. Godkendelse af budget og kontingent
Kassereren fremlagde budget for 2010 og forslag til kontingent for året 2011.
Budgettet viste et forventet overskud i 2010 på 286.000 kr. (budgetterede indtægter 741.500 kr. –
budgetterede udgifter 455.500 kr.).
Kontingentet foreslås uændret – dvs. 500 kr. årligt.
Der var ingen bemærkninger til budgetforslag for året 2010 og fastsættelse af kontingent for året 2011,
hvorefter dette blev enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var ikke fremsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.
Dirigenten meddelte, at punktet udgik af dagsordnen.
6. Valg af bestyrelse
a. Næstformand (for en 2-årig periode)
- Torben Jacobsen – villig til at modtage genvalg.
Der var ikke andre forslag, hvorefter Torben Jacobsen blev valgt for en 2-årig periode.
b. Bestyrelsesmedlem (for en 2-årig periode)
- Flemming Riddersholm Nielsen – villig til at modtage genvalg.
Der var ikke andre forslag; herefter var Flemming Riddersholm Nielsen valgt for en 2-årig periode.
7. Valg af bestyrelsessuppleant (for en 1-årig perode)
- Bjarne Iwersen – villig til at modtage genvalg
Der var ikke andre forslag, hvorefter Bjarne Iwersen var valgt til bestyrelses- suppleant for en 1-årig periode.
8. Eventuelt
Tommy Torndal, Næstved, roste bestyrelsen for et godt arbejde.
Der var herefter ikke flere indlæg under punktet.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

