
          Reersø Lokale Beredskab
Bestyrelsesmøde 

Dato: Den 12. marts 2018, kl. 13.00  

Sted: Hos Ole 

Deltager:  Ole Nielsen, Knud Egegaard, Niels Bech  

Referent:  Lise Anhøj 

  

Dagsorden/Referat 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Opdatering af medlemsliste samt medlemskort. 

Medlemslisten offentliggøres på Facebook (Oplev Reersø) og Reersø online, kun med navn og 
vejnavn. 

At der pt 91 medlemmer, hvis der er nogen som ønsker at få et medlemskort kan Knud 
Egegaard eller Ole Nielsen kontaktes. 

Niels er tov holder. 

3. Orientering om økonomi 

Status 25.206,71 kr. 

4. Planlægning af Indsamling af Snestokke 

Efter påske den 12/4 kl. 10.00 Ole sørger for transport mm. 
Opsætning omkring 1. oktober – opbevares i laden ved Kjærulff. 

Der aftales at der indsamles skrald langs vejen. Lise tager sække med. 

5. Påbegynde drøftelse og udarbejdelse af en samlede beredskabsplan 

Evt. Gennemgå beredskabstesten ikke aktuelt. 

Ole har nedskrevet en drejebog for indsatsen. 

Der føres Log bog under indsatsen over hændelser og styrke oversigt. 

Der er tidligere blevet foretaget en mundtlig evaluering af indsatsen. Der var stemning for at 
udarbejde en skriftlig evaluering, således at der kunne skabes synlighed hvad der gik godt og 
hvad der kunne udvikles på. 

Indsatsen kunne udvides med en Indsatsgruppe for sundhed, hvor formålet vil være at hjælpe 
borger som på gr. af vejrlig ikke kan modtager hjælp fra kommunen, og andre borger som har 
behov for støtte og hjælp under stormflod. 
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Det Mobile dige (tilhører digelaget) opsættes af pumpe og digelaget med hjælp fra 
indsatsgruppen. 

Det er Beredskabet (112) der rykker ud når der skal pumpes vand fra kanal. Der er et 
uformelt samarbejde med dige og pumpelaget og indsatsgruppen. 

Ole havde et forslag om at sætte et Førstehjælps telt op når der er et arrangement på øen 
evt. Morten Kock dage. Der blev ikke konkluderet noget. 

Førstehjælpskurser blev drøftet. Ole har bolden. 

6. Indkøb af Radioudstyr 

Allan Orris har tilbudt at vi må prøve et par af hans radioer. 

Hvis radioerne funger efter hensigten indkøbes 6 stk. Knud er tovholder på dette. 

7. Artikel i Sjællandske Den 10/ 3  
En udmærket artikel af Søren Kloster Sørensen – Niels sender ham en hilsen som tak for 
indlægget.  

Næste kontakt til pressen sensommeren, når sandsækkene skal fyldes. 

8. Evt. 
Påfyldning af sandsække til efterår-der undersøges muligheder for påfyldning. Der skal også 
vurderes hvor de kan opbevares. Evt. Strandgården. Niels snakker med Steen Larsen. 
Der er sikkert rigtig mange folk på Reersø i påsken, derfor vil det være rigtig godt at udlever 
flere indmelding sedler. 

9. Nyt møde
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