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Midtjysk Brand & Redning.   

 

3. september 2015 

Nyhedsbrev nr. 10. 

Dette nyhedsbrev er måske lidt kortfattet, men som lovet skal I også have 

information selv om det ikke er meget nyt at informerer om. 

Der arbejdes ihærdigt rundt om i de arbejdsgrupper der er etableret. Dialogen 

er god og godt i gang og jeg har gennemført samtaler med flere medarbejder. 

Der er blandt andet, indkaldt til dialogmøder om lokalaftaler og den videre 

proces i arbejdet med at tilpasse dem. Arbejdsgruppen vedr. vagtcentral har 

været samlet og i næste uge er der møde i fællesforum, hvor det politiske 

styregruppemøde skal debatteres. Der arbejdes på forsikringer, budget, IT og 

mange andre emner. 

Fællesarrangement 

Der kommer snart en formel indbydelse til vores fællesarrangement den 29. 

september. 

Jeg glæder mig meget til at se jer alle på en gang og måske denne ene gang 

samlet.  

Præsentation af ledelsen 

Her følger præsentationen af den sidste i ledelse nemlig, Vagn Erik Jensen, 

leder af vagtcentralen og administrationen. 
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Jeg hedder Vagn Erik Jensen, er 55 år, er i et forhold med Lene, har to store 

drenge og tre store bonus piger/dreng. 

Min fritid bruger jeg på at være sammen med familien, gåture med hundene, 

cykle en lille tur samt spille lidt badminton. En del af min fritid bruges også på 

at være frivillig kasserer i DOBL. 

Jeg er uddannet kontorassistent. Jeg har været tilknyttet brandvæsenet i 

Silkeborg som deltidsbrandmand/holdleder fra 1987 og frem til 2000. 

Den 1. december 2000 blev jeg ansat som leder af Viborg Brandvæsens 

administration og døgnbemandede vagtcentral samt som indsatsleder. 

Den 1. november 2014 blev jeg konstitueret som brandchef. 

Jeg ser meget frem til at være en del af Midtjysk Brand & Redning. 

Jeg ser frem til et godt samarbejde, og glæder mig til, hen af vejen, at hilse på 

jer alle sammen. 

Vagn Erik Jensen 

 

 

HUSK Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til mig. 

kvh@viborg.dk også hvis du har kommentar, ros eller ris til processen. Alle 

gode ideer til Midtjysk Brand & Rednings fremtidige virke er naturligvis også 

velkommen. 

  

 

Klaus V. Hebsgaard 

Beredskabschef / projektleder 

mailto:kvh@viborg.dk

