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Hej Lene
 
Vil du holde snor i, at vi fÃ¥ givet tilbagemelding til dem efter d. 2/12? Tak
 
Venlig hilsen

Carsten Riis
KommunaldirektÃ¸r 
Direkte tlf.: 56203004 
Mobil tlf.: 25699979

Direktionen
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk
http://www.faxe-files.dk/mailsignaturer/Faxekommune_boelge.gif

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst
muligt ved at bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt pÃ¥! Her kan du
lÃ¦se om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og
hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
 
Fra: Flemming Nygaard-JÃ¸rgensen [mailto:flnyg@msbr.dk] 
Sendt: 19. november 2021 08:37
Til: Carsten Riis; lst@vordingborg.dk; Mette Jeppesen (metje@ringsted.dk); Rie Langhoff Perry
Emne: Medlemmer til Beredskabskommissionen
 
Til kommunaldirektÃ ŗer i ejerkommunerne
 
I forbindelse med konstitueringen af de nye kommunalbestyrelser/byrÃ¥d efter kommunalvalget, skal der som bekendt ogsÃ¥ udpeges/vÃ¦lges to
reprÃ¦sentanter fra hver kommune udover borgmestrene til Beredskabskommissionen.
 
Det er besluttet at der afholdes konstituerende mÃ¸de i Beredskabskommissionen for valgperioden 2022-2025 onsdag den 12. januar 2022 kl. 08.00-09.00.
 
Jeg vil bede om, at dette tidspunkt meddeles til de personer, der i den enkelte kommune udpeges/vÃ¦lges til at reprÃ¦sentere kommunerne i
Beredskabskommissionen.
 
Jeg vil ogsÃ¥ bede om hurtigst muligt at fÃ¥ oplyst navn, e-mail og telefonnummer pÃ¥ kommunernes reprÃ¦sentanter til Beredskabskommissionen, sÃ¥ jeg
fÃ¥r mulighed for at sende dem mÃ¸deindkaldelse og Ã¸vrigt relevant materiale.
 
Til orientering vedhÃ¦fter jeg protokoludskrift fra mÃ¸det i Beredskabskommissionen den 22. september 2021, hvor nÃ¦ste Ã¥rs mÃ¸der i
Beredskabskommissionen blev besluttet. Her der dog et lille forbehold for mÃ¸det i juni, som sandsynligvis vil blive rykket til den 15. juni.
 
 

Venlig hilsen

Flemming Nygaard-JÃ¸rgensen
BeredskabsdirektÃ¸r
Direkte:
E-mail

+45 5117 3759
flnyg@msbr.dk

ManÃ¸vej 25
4700 NÃ¦stved
Telefon: +45 5578 7800

CVR 35434399
EAN 5798007275600
http://www.msbr.dk

 
Denne e-mail og eventuelle vedhÃ¦ftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale,
som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne
e-mail, bedes du venligst omgÃ¥ende underrette Flemming Nygaard-JÃ¸rgensen samt slette e-mailen.

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/behandling-af-personoplysninger
http://www.msbr.dk

