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 Indledning
Bestyrelsens beretning for 2015, tager udgangspunkt i bestyrelsens strategiplan
og handleplanen for samme år. En af de ting som bla. er blevet søsat sidste år var
etablering af et Idé Forum med kompetencepersoner fra vores branche.
Med det udgangspunkt vil jeg forsøge at give jer nærmere indsigt i de forskellige
aktiviteter og opgaver, som har været igangsat og afviklet i det forgangne år.

 Samarbejdspartnere/partneraftaler
Partneraftaler – vi har p.t. indgået 10 hovedaftaler og 13 alm. aftaler. Vi er i DR
stadig meget glade fra den brede støtte der er fra vores samarbejdspartnere.
Støtten springer os i møde omkring den videre udvikling af DR som organisation,
og ved at vores samarbejdspartnere sætter medarbejdere med mange
kompetencer inde for risikostyringen, til rådighed for DR uden beregning. Men
også den økonomiske støtte som bliver givet, giver os mulighed for at gøre nogle
tiltag som vi ellers ville få svært ved at få gennemført. Vi forsøger holder fast i at
samarbejde mellem det offentlige og private som giver de bedste resultater for
alle på risikostyringsområdet. l

Sekretariats bistand.
Aftalen med Jeanne Snefstrup Jensen har nu kørt i helt år.
Bestyrelsen er meget tilfreds med Jeannes indsats. Vi ved godt at der til tider
bliver stillet store krav til Jeanne ved at arbejde lidt som en ensom ulv i
risikostyringslandskabet for DR. Specielt når der bliver stillet så store krav til
alsidighed til en den funktion som Jeanne besidder. Men vi ved at Jeanne trods
alt trives i sit job. Jeannes kontrakt skal genforhandles i det kommende år da den

har udløb 31 januar 2016.

Uddannelsesudvalg vedr. eks. Sikringsleder
Udd. har eksisteret i mange år. Langt over 250 har taget denne udd.
15 kurister der skal til eksamen her i aug. 2016
Peter sidder med i UDD. udvalget og underviser på udd.
Metropol – det første hold færdiguddannede katastrofe- og risikomanager i
januar 2015 – der er nu ca. 100 der er færdigt udd. fra Metropol. Disse unge
mennesker er spredt ud over det ganske land med mange forskellige jobs. Både i
privat og Off. regi.
Seniorafdelingen – 2 halvårlige arrangementer – Korsør og Helsingør. Der er nu
18 senior medlemmer. Og denne gruppe vil nok støt vokse i de kommende år 

 Økonomi
Regnskabet 2015 overskud kr. 62.681 - Egenkapital kr. 411.886.
Finn Vangsted kommer meget mere ind på dette i kasserers beretning

 Medlemsoversigt
Antal 353 medlemmer pr. 27. januar 2016, som fordeler sig således:





182 offentlige ansatte



130 samarbejdspartnere



23 partnere



18 seniorer

Kurser/Temadage/Konferencer
Uddannelse/Erfa-møder
Conteas netværksseminar den 13. marts i Middelfart.
Gjensidiges årskonference den 22. Og 23. maj på Den Blå Planet.
Willis årskonference den 25. september i Korsør.
Erfamøderne rundt omkring i landet.
Temadag den 21. maj på Odense Rådhus med temaet forsikrings forhold for
frivillige, for uledsagede flygtningebørn og borgere i virksomhedspraktik.
100 deltagere på denne temadag.
Danske Risikorådgiveres årskonference i dagene 16. og 17. april på Comwell i
Aarhus med teamet "Danmark som indvandringsland ". 148 deltagere og hvor vi
også havde workshops indenfor forskellige faggrupper.
Danske Risikorådgiveres temadag den 29. oktober hos Schneider Electric i
København. Ca. 80 deltagere og derved udsolgt. Gode faglige indlæg og god
mulighed for netværk.

 Hjemmeside/Nyhedsbreve
Foreningens nye hjemmeside blev søsat i oktober måned 2015.
Hjemmesiden fremstår nu moderne og overskuelig. Men hvor lang tid den
holder, må tiden vise. En ting er i hvert fald givet. Udviklingen går så stærkt at
det der er ok i dag, kan være håbløst umoderne i morgen.
Der bliver stadig produceret 10 nyhedsbreve årligt. Håber at alle syntes at disse
nyhedsbreve har kvalitet og bliver læst. På dette område arbejder vi dog også på
at forbedre produktet. Vi vil gerne have vores nyhedsbreve over på en anden
platform således at i som medlemmer har mulighed for at klippe mere i de
forskellige artikler. Vi planlægger ligeledes muligheden for at kunne selektere i
nyhederne så man kan tilmelde sig nyheder inden for bestemte fagområder. På
den måde finder vi også ud af, hvad det er for områder og emner, der optager jer
mest, og vi bliver bedre til at skrive om netop det, som i efterspørger.

 Projekter/fremtid
Der har i det forgange år været arbejdet med etablering af netværk for unge
medlemmer af foreningen - ”den nye generation” – der er udarbejdet et oplæg
indeholdende en beskrivelse af koncept og ide, markedsføring, hvervning af nye
medlemmer og forslag til mulige arrangementer – det arbejdes der videre med i 2015

Den fremtidige organiseringen i foreningen er ligeledes projekt vi arbejder på – vi
har fået igangsat dele af projektet, men der er stadig et stykke vej endnu – det vil
den nye bestyrelse arbejde videre med.
Bestyrelsen besluttede ligeledes i 2015 at nedsætte en følge gruppe der skulle
hjælpe Bestyrelsen med yderligere udvikling af DR. Gruppen består af Hanne
Berg fra Gjensidige, Lars Jespersen fra Contea, Michael Windfeldt fra Sirius

Advokater, Maren Egedorf fra Professionshøjskolen Metropol, Ivar Tarp og
Michael Jørgensen fra Naweegate.
Idé forum fik til opgave at udarbejde et oplæg omkring, hvorledes DR bedst
muligt kan forsætte den positive udvikling vi er inde i. Gruppen forelagde deres
oplæg den 28. jan i KBH på Bestyrelsens årlige strategiseminar.
Bestyrelsen har i 2016 arbejdet videre med dette oplæg på følgende fire
hovedemner. Faglighed- Uddannelse-Partnerskab –temadag.

 Uddeling af ”Sikkerhedsprisen” 2014
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.

Indstillingen – se bilag

Det er for mig derfor igen en stor glæde, at skulle uddele prisen i år, idet Årets
prismodtager har ydet en meget stor indsats for at fremme risikostyring i sin
kommune og i Danmark.
Prisen går til Steen Nedergård Jensen, Næstved Kommune
 Æresmedlem.
DR er glade og stolte over at have haft Steen som formand gennem 10 år – og vi
vil gerne hædre ham ved at udnævne ham som DR første æresmedlem.

DR bestyrelse har derfor besluttet at indstille til generalforsamlingen, at Steen
Nedergård Jensen, Næstved Kommune, udnævnes til æresmedlem.

Afslutning
Til sidst vil jeg gerne takke alle - medlemmerne, partnere, samarbejdspartnerne
samt bestyrelsen for det gode samarbejdet i det forgangne år – og jeg håber og
tro, at samarbejdet i 2016 bliver endnu bedre til fælles gavn for risikostyringen i
Danmark.
Med det som de sidste ord fremlægger jeg hermed bestyrelsens beretning til
generalforsamlingens behandling og forhåbentlig godkendelse.

Formand Torben Elgård Jakobsen – 14. april 2016

