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Nu går vinteren snart på hæld, og foråret er på vej med lunere vejr. Der er 
dog ikke problemer med at holde varmen i Midtjysk Brand og Redning, hvor 
der stadig er stor travlhed på alle områder. Jeg er opmærksom på den store 
arbejdsmængde, og sammen med resten af ledelsen følger jeg trækket på 
vores ressourcer tæt. Jeg vil endnu engang gerne anerkende den store indsats 
I alle sammen yder. Selv om der stadig er mange opgaver og løse ender, er vi 
rigtig godt med, når vi ser rundt til mange af vores andre kolleger. 

De bedste hilsener - Klaus 

Ajourføring af anciennitets-, jubilæumsdatoer m.m. 

Som vi har skrevet i et tidligere nyhedsbrev, skal der ryddes op i forkerte 
ansættelses-, anciennitets-, jubilæumsdatoer m.v. 

Indenfor den nærmeste fremtid vil alle fastansatte derfor modtage et skema 
fra Inna, som I hver især bedes opdatere og returnere. 

Samme øvelse skal laves for alle deltidsansatte. Her vil der dog blive udsendt 
et samlet skema, som bliver sendt til tillidsrepræsentanterne på hver af 
stationerne, som får den lille opgave med at indsamle og opdatere oplysninger 
og sende dem retur. 

Videoovervågning på Station Viborg 

Stationen i Viborg skal overvåges, så man fra vagtcentralen i Silkeborg 
fremover kan følge med i, hvad der sker. Der bliver opsat kameraer, der 
dækker garageområdet – såvel udendørs som indendørs. Der kommer en 
tegning op, der viser placering af kameraerne. Der er kun tale om, at 
vagtcentralpersonalet kan se, hvad der sker i øjeblikket, om der er folk i 



garagen, om køretøjerne er kørt eller om porten er lukket. Der bliver således 
ikke gemt noget på optagelser. 

Tankanlægget vil også blive overvåget, og her vil optagelserne blive gemt i en 
kortere periode for at kunne gå tilbage og se tidligere tankninger. 

Der vil blive opsat skilte, der gør opmærksom på at området er overvåget. 
Skiltning vil også blive foretaget på Station Silkeborg. 

Forhandlinger om MED-struktur 

Forhandlingerne om MED-struktur for Midtjysk Brand og Redning er gået i 
gang. De første emner der arbejdes med er fastlæggelse af Indhold og Formål. 

Det bliver også indenfor rammerne af disse forhandlinger, at vi går i gang med 
udarbejdelse af ny og fælles Personalepolitik, hvor der bl.a. fastlægges fælles 
kutymer og øvrige aftaler indenfor personalerelaterede forhold. 

Køretøjer og materiel 

På køretøjsfronten er der foretaget et par udskiftninger, idet der er solgt 2 
mindre køretøjer og sat 2 yderligere til salg. I stedet er der anskaffet 2 Skoda 
Citigo´er, som er billigere i drift. For de store køretøjers vedkommende er der 
en ny tankvogn på plads til Station Viborg. Her er der tale om en 2015-
anskaffelselse, som først er blevet klar til levering her i 2016. 

Som det tidligere er nævnt, skal der løbende ses på udviklingstiltag også inden 
for vores kerneydelser. Derfor vurderes det, om der skal anskaffes Cobra 
skæreslukkere. I første omgang vil indsatsledere og holdledere inden for 
nærmeste fremtid tage til Langvang for en nærmere gennemgang og 
demonstration. 

Endeligt går Jesper Sloth Hesselberg og Per Hørup i gang med at se på 
udskiftning af røgdykkerudstyr, så vi i fremtiden kun har én type. Det giver 
den største fleksibilitet, de bedste indkøbsvilkår og de bedste forudsætninger 
for servicering. Af økonomiske årsager vil der blive tale om en løbende 
udskiftning hen over tid. Indtil vi er i hus, vil vi begynde at pulje ens udstyr på 
de enkelte stationer, så vi indenfor samme station i videst muligt omfang kun 
har samme type.  

  



Pas på hinanden! 

Til sidst en opfordring til, at I passer på jer selv og hinanden ude på 
brandstederne. Her på det sidste har der været et par hændelser, hvor vi slap 
med skrækken. Alfa og omega er, at vi skal have alle sikkert med hjem, så 
husk at passe på Jer selv og kollegerne, før I passer på andre. 

Og som altid: Spørgsmål, kommentarer, ros og ris er altid velkomne - send til 
Klaus på kvh@mjbr.dk. 

 


