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Nyhedsbrev nr. 35 

Nyt på personalesiden 

Fastansatte - nyansættelser: 

Der har i sidste uge været afholdt samtaler til to stillinger i vagtcentralen. Den ene som 
koordinator og den anden som vagtcentralmedarbejder. Til begge stillinger har der været gode 
ansøgere, og ansættelsesudvalget har udvalgt de heldige, som begge tiltræder 1. februar 
2018.  

Stillingen som teamkoordinator i vagtcentralen har undervejs i processen ændret karakter. Det 
skyldes en påtænkt organisationsændring, som blev behandlet på sidste møde i MED-udvalget. 
Der kommer mere ud om denne på et senere tidspunkt, men der har bl.a. været behov for 
tættere ledelsesstøtte til vagtcentralen, og derfor er det besluttet, at stillingsprofilen blev 
ændret fra en koordinatorstilling til en vagtcentralleder-stilling. 

Stillingen er gået til Kim Hendriksen, som er 40 år, og kommer fra en stilling i vagtcentralen 
hos Østjyllands beredskab. Kim bor i Mørke sammen med sin samlever Janne og har en datter. 

 

Stillingen som vagtcentralmedarbejder gik til Dorthe Elgaard, som er 48 år, og kommer fra en 
stilling i Falcks vagtcentral. Dorthe bor i Silkeborg med sin samlever Peter, har to sønner og 2 
bonusbørn. Foto af Dorthe mangler. 

Stillingen som beredskabsassistent i Kjellerup er også blevet besat. Navnet meldes ud senere, 
da det nuværende job først skal opsiges. Vedkommende starter i Kjellerup 1. februar. 



Fastansatte – fratrædelse: 

Birthe Otkjær Bilde, administrationen, har fået nyt job som skolesekretær i Viborg Kommune. 
Birthe stopper med udgangen af januar måned. Birthe ønskes alt godt i det nye job. 

Deltidsbrandfolk: 

Nyansættelser: 

 Station Kjellerup: Michael Haugaard Jensen, start 1. januar 2018 – ikke uddannet. 
 Station Kjellerup: Frederik Dürr Jensen, start 1. januar 2018 – er uddannet brandmand 
 Station Viborg: Michael Øster Sørensen startede 1. december 2017 – er uddannet 

brandmand 
 Station Them: Søren Hasager Ibsen, start 1. december 2017 – ikke uddannet. 
 Station Them: Jan Lægaard Mathiassen, start 1. november 2017 – ikke uddannet. 

Fratrædelser: 

 Kenn Draaby Bang, station Viborg, er stoppet 1. december 2017 
 Lars Carstens, station Viborg, stopper 31. december 2017 
 Dan Dyrvig Nielsen, station Stoholm, er stoppet 30. november 2017 
 Allan Doktor, station Ørum, stopper 31. december 2017 
 Søren Jensen, station Kjellerup, stopper 31. december 2017 
 Per Mouritzsen, station Kjellerup, stopper 31. december 2017 (kører stadig med i 

Silkeborg i dagtimer) 
 Neil Wiggin, station Silkeborg, er stoppet 30. november 2017 

Velkommen til alle nye hos Midtjysk Brand & Redning og tak til alle fratrådte for deres 
indsats. 

Nytårsparade/-parole 

I har forhåbentlig alle sammen sat kryds i kalenderen til årets nytårsparade/-parole, som 
afholdes 12. januar i Silkeborg, og 13. januar i Viborg. Særskilt invitation er på vej ud til Jer. 

Som vi har skrevet ud tidligere, er der af MED-udvalget nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
udarbejde forslag til et nyt fælles nytårsparade/-parole-koncept for Midtjysk Brand & Redning.  

Arbejdsgruppen nåede ikke at blive samlet i år, så derfor videreføres de nuværende traditioner 
i henholdsvis Silkeborg og Viborg en enkelt gang mere - helt som de plejer. 

Vi ser frem til en ny fælles tradition til årsskiftet 2018/2019. Til den tid vil det også blive lagt 
fast, om det skal hedde en nytårsparole eller en nytårsparade 

Ny Beredskabskommission 

Efter det overståede kommunalvalg har de to byråd nu sat navne på, hvilke byrådsmedlemmer 
der skal sidde i Beredskabskommissionen fra 2018-2021. Derudover har politidirektøren for 
Midt- og Vestjyllands politi fortsat en plads, ligesom Beredskabsforbundet på en 
observatørpost. 



Fra Viborg bliver det Ulrik Wilbek (V), Niels Dueholm (A) og Claus Nielsen (C). Fra Silkeborg 
bliver det Steen Vindum (V), Lars Faarup (A) og Harry Madsen (O). 

Den ny beredskabskommission skal beslutte, hvem der bliver formand de næste 4 år. Det 
fremgår af vores samordningsaftale, at det skal være en af de to borgmestre. 

Organisationsændring  

Som det også fremgår af sidste referat fra møde i MED-udvalget arbejdes der i øjeblikket på 
en ændring af organiseringen i Midtjysk Brand & Redning.  

Ændringen har især til formål at sikre mere ledelsesmæssig støtte til driftsområdet og til 
vagtcentralen. MED-udvalget blev på deres møde præsenteret for et foreløbigt forslag til ny 
organisering. På baggrund af bl.a. MED-udvalgets tilkendegivelser udarbejdes der nu endeligt 
oplæg. Da den rigtige løsning er vigtigere end en hurtig implementering er dato for 
implementering ikke fastlagt endnu.   

Ændringer i personalepolitik 

På sidste møde i MED-udvalget blev der også behandlet forskellige ændringer til 
Personalepolitikken. Særligt én af disse er relevant for alle, men ikke mindst de af Jer, der 
arbejder ude på skadestederne. 

Det handler om et tillæg til Personalepolitikken om brug af sociale medier. Det er et emne der 
fylder mere og mere, og der har derfor været et ønske om at få klarhed over, hvordan sociale 
medier kan benyttes i relation til Midtjysk Brand & Redning – og hvordan de ikke kan.  

Der var fuld opbakning til det fremlagte forslag fra MED-udvalget, og tillægget sendes til Jer 
som vedhæftet bilag til nyhedsbrevet.  

ID-kort til servicevagter 

Alle servicevagter skal udstyres med et ID-kort, der viser at man er ansat hos Midtjysk Brand 
& Redning. Det skyldes naturligvis, at servicevagten kommer rundt mange steder – også i 
private hjem. Derfor er der et behov for at kunne identificere sig. 

Alle servicevagter bedes derfor tage et vellignende foto – kun af ansigtet. Det er helt 
tilstrækkeligt med et selfie-foto taget med mobiltelefonen. Fotoet bedes sendt til Birthe på 
bob@mjbr.dk senest 2. januar 2018. 

Husk at melde ændringer i telefonnumre og mailadresser 

Hvis I skifter telefonnumre eller mail-adresser er det vigtigt, at I husker at melde det ind til os. 
Mailadressen I skal sende til er mjbr@mjbr.dk. Skriv gerne, hvornår ændringen er gældende 
fra.  

  



Plan for Fortsat Drift 

Vores arbejde med revision af Silkeborg og Viborgs Planer for Fortsat Drift (tidligere kaldet 
beredskabsplaner) er næsten afsluttet. Planerne er godkendt i de to byråd og 1. januar kan 
det færdige resultat ses på de to kommuners beredskabs-planhjemmesider: 

 
- beredskabsplan.silkeborgkommune.dk 
- beredskabsplan.viborg.dk 

 

Det koncept vi har udviklet, og som sikrer, at alle medarbejdere i de to kommuner har direkte 
adgang til deres planer via PC, smartphone og tablet, har vakt genklang i flere dele af landet. 

Det betyder konkret, at Nordvestjyllands Brandvæsen og de fire kommuner de dækker, har 
bedt os om også at udrulle konceptet i deres område. Det drejer sig om Skive, Holstebro, 
Struer og Lemvig kommuner. Det er en stor opgave på op imod et halvt årsværk, som vi 
kommer til at udføre som en konsulentopgave mod betaling. Opgaven udføres af Mads Bjerre 
Nielsen. 

Tillidsmandsweekend med LFDB 

Også denne gang har vi modtaget en historie udefra – denne gang fra Benny Forsberg, station 
Kjellerup, der bringer et referat fra tillidsmandsweekenden på Comwell Kongebrogaarden i 
Middelfart 4. & 5. november 2017 

Vi var 5 repræsentanter fra Midtjysk Brand & Redning, som lørdag d. 4 november tog turen til 
Middelfart, hvor den årlige tillidsmandsweekend skulle afholdes. Det er altid spændende og 
hyggeligt at møde nogle af kollegaerne fra andre stationer og beredskaber. At der så samtidig 
var lavet et fantastisk spændende program gjorde det bare endnu bedre. 

Det første foredrag stod Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber for. Han 
berettede om arbejdet med at få de nye beredskaber på plads, hvordan status var lige pt samt 
en del om det arbejde, der er lagt til grund for de forskellige beslutninger. Det var ret 
spændende at høre om. 

Efter kaffen kom Oberst Lars R. Møller på banen med et foredrag der hedder: ”Vi slår ihjel og 
lever med det”. Først tænker man hvad har det med os at gøre, men det var imponerende 
spændende, mange af tingene kunne drages parallel med os (før indsatsen– under indsatsen 
og efter indsatsen). Hjernen og kroppens handlinger i pressede situationer, der 
betyder, at med den rette træning kan kroppen reagere på rutinen. 

Dagens program sluttede af med Nikolaj Kirk, den kendte kok fra programmerne Nak & Æd. 
Nikolaj brugte knap 2 en halv time på at fortælle om små og store, samt sjove oplevelser i 
forbindelse med optagelserne. Han kan klart anbefales, det var hyle-morsomt. 

Dagen sluttede af med festmiddag og kammeratligt samvær. 

Søndag formiddag havde vi afslutningsmøde med den faglige sekretær og konsulenter. 



Det kan klart anbefales alle tillidsvalgte deltidsfolk at deltage, man får meget ny viden med sig 
tilbage.Fra Ørum deltog Jørgen, fra Fårvang Liselotte, fra Silkeborg Lasse og fra Kjellerup 
deltog Benny og Jørgen. 

 

 

 

  



Til slut – Glædelig jul og godt nytår 

Her på falderebet ønskes I alle en rigtig glædelig jul – og et forhåbentlig lykkebringende nytår. 

I Silkeborg er der blevet pakket gaver ind de sidste dage, så senest på fredag vil I ude på alle 
stationerne kunne finde en pakke med Jeres navn på. 

 

 


