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Nyhedsbrev nr. 36 

Nyt på personalesiden 

Fastansatte - nyansættelser: 

Vi har pr. 1. februar ansat Ole Hansen på station Kjellerup som beredskabsassistent. Ole er 45 
år gammel og uddannet som mekaniker. Han bor med sin familie i Kjellerup. Når Ole er blevet 
uddannet brandmand, vil han deltage ved udkald, både i dagtimerne og som 
deltidsbrandmand.  

I Administrationen er Charlotte Grønne startet 19. februar og er allerede kommet rigtig godt i 
gang. Charlotte er 50 år, gift med Gert og bor i Sejs. Charlotte har været ansat i Silkeborg 
Kommune siden 2009 og kommer senest fra en stilling i socialområdet. Fritiden går med 
masser af ture i naturen med hunden og ture til sommerhuset. Foto af Charlotte er endnu ikke 
kommet frem. 

Pr. 1. april kan vi byde velkommen til Rune Jakobsen som ny mekaniker på værkstedet i 
Silkeborg. Rune er kendt ved Midtjysk Brand & Redning, da han er tilknyttet station Viborg 
som deltidsbrandmand. Rune bor sammen med Maiken og deres 3 børn. 

Rune har mange års erfaring som mekaniker og har været brandmand i 8 år.  

 

  



Fastansatte – fratrædelser: 

Henrik Andersen stopper som mekaniker på værkstedet i Silkeborg med virkning fra 1. maj. 
Henrik har haft sin sidste arbejdsdag. 

Deltidsbrandfolk: 

Nyansættelser: 

 Station Karup: Steffen Skov, begyndte 1. januar 2018 – ikke uddannet 
 Station Karup: Martin Vestergaard Lassen, begyndte 1. marts 2018 – ikke uddannet 
 Station Viborg: Christian Skovgaard Tougaard, begyndte 1.  februar 2018 – 

funktionsuddannet 
 Station Viborg, Nick Petersen, begyndte 1. marts – funktionsuddannet 
 Station Silkeborg, Abdual Mail Habane, starter 1. april – ikke uddannet 

Fratrædelser: 

 Alex Bjerre, station Silkeborg, stopper med udgangen af maj 
 Jens Brandt, station Silkeborg, stoppede 1. marts 

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

BTT-kursus 

Som mange af Jer ved er BTT-kurserne nu skudt i gang. Der har været rigtig stor 
interesse for den løbende dækning af første kursusuge på Facebook. Så hvis I er 
nysgerrige, så er det på MJBR´s FB-side I finder masser af læsestof og billeder. 

Næste hold drager afsted i næste uge og de to sidste i uge 15 og 16. 

   

Opgradering af vagtcentral 

Opgraderingen af vagtcentralen er i fuld gang. Lokalet er gjort klart til nyindretning og imens 
er mødelokalet ved siden af indrettet til midlertidig vagtcentral. Den blev taget i drift 19. 
februar efter en kæmpe indsats fra alle involverede. Nu kommer den endnu mere krævende 



del med opgradering af software og nyindretning. Indretningen forventes at være på plads i 
maj måned og resten før sommerferien, om alt går gnidningsløst. 

 

 

Materielnyt 

S3 er fra slutningen af februar placeret på stationen i Kjellerup. Den må kun bruges af 
mandskab fra station Silkeborg og station Viborg, som er uddannet i brugen af drejestige. 

Til station Silkeborg er der bestilt springpuder, som placeres på S12. Der gennemføres 
uddannelse inden ibrugtagen. 

Der er bestilt 2 nye termiske kameraer til I-vognene. De gamle placeres på andre køretøjer. På 
sigt vil alle sprøjter blive udstyret med termiske kameraer. 

Regnskab 

Regnskabet for 2017 er nu klart. Vi går ud af året med et mindre driftsunderskud på 575 t.kr. 
Underskuddet skyldes hovedsageligt ekstraordinære men nødvendige køretøjsanskaffelser 
samt personaleomkostninger i forbindelse med fratrædelse. Underskuddet skal holdes op imod 
det overskud vi havde i 2016 på 1,7 mio. kr. Regnskabet viser en fremgang i vores indtægter 
på ca. 9 %.  

  



ID-kort 

I forlængelse af samme emne fra sidste nyhedsbrev beder administrationen om følgende: 

Mangler du et ID-kort ifm. du er servicevagt, så skal du tage et billede (samme krav som til 
pasfoto) i så god en opløsning som muligt og maile det til mjbr@mjbr.dk med informationer 
om navn, DR-nummer og station. 

Det samme gælder hvis du har et gammelt ID-kort, hvorpå der står Viborg Brandvæsen eller 
Silkeborg Brand & Redning.  

Så vil vi få lavet et ID-kort hos Silkeborg Kommune, som skal underskrives af kortindehaver 
og beredskabsdirektøren.  

Personalemøder for fastansatte 

Der afholdes personalemøder for de fastansatte mandag den 12. marts i henholdsvis Silkeborg 
og Viborg. Endelig tid og lokale udmeldes snarest. 

 

 

 


