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NYHEDSBREV november 2019 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet redigeres af Majken Machon 

Aabenhus og det udkommer via intranettet så ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til 

indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen til at kontakte Majken på post@bsik.dk  

 

40 års jubilæum i Beredskabet 

Anders Enggaard fejrede sit 40 års jubilæum i 
beredskabet på Stationen i Fjellerup den 1. 
oktober.  
BSIK var vært ved grillmad, senere kaffe og stor 
jubilæums-kage. 
Anders’ familie og stationens brandmænd, en 
del fastansatte, juniorkorpset samt tidligere 
kolleger igennem mange år i beredskabet 
deltog i arrangementet. 
Anders fik overrakt sit hæderstegn og diplom, 
og aftenen bød på flere taler.  
Områdekoordinator Morten Myrup takkede 
Anders for hans store indsats gennem tiden og 
hans altid punktlige indstilling til sit arbejde. Derudover var der tale fra tidligere direktør Kasper Sønderdahl, 
samt et par takkeord fra Anders selv, og yderligere et festligt indslag fra Anders familie på Anholt, der havde 
sendt en ”hilsen” i dagens anledning. 
 
 

Station Fjellerup 20 år 

Lørdag den 5. oktober fejrede brandfolkene på 

Fjellerup Brandstation, at det i år er 20 år siden at 

stationen blev bygget. 

Festen blev afholdt i Værestedet, hvor både 

nuværende og tidligere brandfolk var inviteret. I alt 

mødte 28 personer op til en hyggelig aften med god 

mad, der blev godt krydret med røverhistorier og 

oplevelser fra de forgangne 20 år. 

Norddjurs Kommunes Borgmester og næstformand 

i Beredskabskommissionen Jan Pedersen deltog i 

fejringen.  
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Den Danske Redningsberedskabspris 

Fredag den 4. oktober blev der traditionen tro, afholdt mindehøjtidelighed for omkomne brand- og 
redningsfolk i Holmens Kirke i København. Det er også til dette arrangement, at Den Danske 
Redningsberedskabspris bliver overrakt. 
I år gik prisen til mandskabet på autosprøjten fra Allingåbro, Mikkel, René, Hans og Jan for deres indsats ved 
branden på plejehjemmet Farsøhthus den 3. august 2018 i Allingåbro. 
 
Mandskabet tog turen til København, ledsaget af familie og kolleger fra stationen.  
Fredag morgen gik bussen fra stationen i Allingåbro, hvor der var sørget for kaffe og rundstykker til turen.  
Kl. 11. startede arrangementets program med taler fra blandt andre Danske Beredskaber og Falck. 
Under højtideligheden blev hændelsen genfortalt, og mandskabets særlige redningsindsats blev hædret for 
redningen af mindst syv plejehjemsbeboere. 
 
Mikkel, René, Hans og Jan fik tildelt en pris, blomster og en fælles check på 25.000 kr. for indsatsen. 
Efter prisoverrækkelsen fulgte de fremmødet efter Falcks fanebærere ud på kirkegården og tog opstilling 
omkring mindestenen, hvor Beredskabsforbundets Musikkorps spillede og der blev lagt kranse for at ære de 
faldne. 
Efterfølgende samledes de fremmødte til et traktement i kirken som afslutning på mindehøjtideligheden. 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 års jubilæum i beredskabet 

Hans Steffensen fra Station Allingåbro har i september måned 

været 30 år ved beredskabet.  

Dette fejrede brandmandsklubben lørdag den 12. oktober 

med en hyggelig brunch.  

Stor tak til Hans for indsatsen. 

 

 

 

 

Nytårsparoler 2020 

Nuværende fuldtidsansatte og deltidsansatte, brandmænd med ægtefæller samt frivillige og seniorer 
inviteres til parole sammen med medlemmerne af Beredskabskommissionen og vores samarbejdspartnere. 
 

4. januar kl. 9.00 til 11.00 
Grønfeld forsamlingshus, Grønfeld Bygade 16C, 8400 Ebeltoft 

Station Rønde, Knebel og Ebeltoft 
Tilmelding senest den 20. december på anjma@bsik.dk med dit fulde navn,  

navn på evt. ledsager og station. 

 
11. januar kl. 9.00 til 11.00 

Mejlby forsamlingshus, Gammel Kaløvej 17, 8530 Hjortshøj 
Station Hadsten, Hornslet og Allingåbro 

Tilmelding senest den 3. januar på anjma@bsik.dk med dit fulde navn,  
navn på evt. ledsager og station. 

 
18. januar kl. 9.00 til 11.00 

Nørre Djurs Hallen, Idrætsvej 2, 8585 Glesborg 

Station Grenaa, Fjellerup, Kolind, Frivillige 

Tilmelding senest den 10. januar på anjma@bsik.dk med dit fulde navn,  

navn på evt. ledsager og station. 

 

Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb 

Parolen for Anholt fastlægges, når færgeplanen for 2020 er klar.  
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Evaluering af kontorfaciliteter i Kolind  

Efter et år med kontor i Kolind var det tid til at evaluere for de fuldtidsmedarbejdere, der har haft plads på 
stationen samt kigge fremad i forhold til hvordan organisationen bedst muligt kan få synergi ud af at 
administrationen også har arbejdspladser på stationen. 
 
Hensigten med Anja og Majkens placering på stationen var at de skulle kunne køre med på brandudkaldene, 
hvis det var nødvendigt. Af forskellige årsager har det ikke rigtigt kunnet lade sig gøre.  
For Anja og Majken har placeringen i Kolind givet en del udfordringer i forhold til nogle af de daglige opgaver 
og arrangementer. 
Foruden Uddannelsesafdelingens placering i Kolind, så skal der samtidig være kontorplads til Morten Myrup, 
Maria Lilleøre og Morten Sønderby. De gange alle har været på kontoret, har pladsen været meget trang.  
Med baggrund i en samlet vurdering, er det besluttet, at Anja og Majken rykker ind i deres tidligere lokaler i 
Grenaa. 
Fremadrettet: 
Morten Sønderby og Maria forventer at bruge kontorpladsen i Kolind hver uge alt efter hvor der er møder i 
kommunerne. I uge 44 har Morten S og Maria haft 3 kontorarbejdsdage i Kolind. Morten Sønderby og Maria 
får faste kontorarbejdspladser i mødelokalet. 
På det store kontor er der nu lidt mere luft og Per Thomas, Torben og Carsten kan sidde samlet, idet 
Uddannelse og slukkerservice forsætter med at have deres base på stationen  
Morten Myrup fortsætter ligeledes med at have arbejdsdage i Kolind og vil få en kontorarbejdsplads på det 
store kontor – så der i alt er 4 arbejdspladser her. 
Torben, Per Thomas og Morten Myrup vil kunne indgå i brandudrykningen i dagtimerne.  

 

 

Fire Service Rota 

Hej Alle 
Vi kan forstå der er en masse meninger og holdninger ude på stationerne omkring FireServiceRota, her 
kommer lige lidt retningslinjer for systemet. 
 

1. Det er lige meget om I svare på pager eller telefon. Systemet er bygget sådan op, at svaret kan komme 
fra begge steder, I kan kvittere på begge det sker der intet ved. (Vi ønsker helst tilbagesvar på telefon, 
det går hurtigst) 

2. Tilbagesvaret vil komme på stationsskærmen og i appen uanset hvor I har svaret. Sker dette ikke skal 
det meddeles til PKR. 

3. Følgende stationer kører i dag skarpt med udkald, Ebeltoft, Rønde, Knebel og Hornslet.  
4. Følgende stationer er under opstart uden udkald, Fjellerup, Hadsten og Kolind. 
5. Næste station til at kører skarpt med udkald, er Station Kolind. Tidspunkt skal aftales med 

stationskoordinator Leif. 
6. FireServiceRota vil som udgangspunkt kalde hurtigere end pagerne. 
7. Opstart af prøve periode til FireServiceRota, mangler på station Allingåbro og Grenaa.  
8. Udvidet vagtkalender kommer på stationerne når vi får tilkøbt disse, lige nu leger vi med opsætningen 

af dem før de bliver fuld implementeret. 
9. Tryghed er nøglen, det er vigtigt at alle føler sig trygge. Ingen skal slås i hovedet omkring 

FireServiceRota, skulle der ske uenigheder ring til PKR. 



 
 

10. Geofencing er frivilligt, lige pt. er systemet bygget op på en måde som gør I bliver spammet med sms, 
indtil vi får bedre stabilitet på denne, anbefales det at den slås fra. 

11. I skal altid have pageren tændt og på jer når I er tilgængelig 
12. Alt feedback, mangler, fejl eller generelle spørgsmål, skriv til PKR@bsik.dk eller ring 91169244. 

 
Udvælgelses proces til at komme på Fire Service Rota er, jo mere aktivitet vi kan se i stationens Rota, som 
stemmer overens med de tændte pagerer, jo større chance er der for at komme på. 
Systemet er som udgangspunkt kun ligeså godt som det feedback vi får ind. Melder I ikke noget ind ved vi 
heller ikke hvad der plager jeres hverdag. 
 
Ting der arbejdes på lige pt, som vedrører stationerne er: 

1. Udvidet vagt kalender 
2. Andre alarm toner 
3. Bedre system stabilitet på Iphone 
4. Team funktionen skal vises, gruppe farver samt gruppe nummer. 
5. Tekst oversættes, accept/kommer - Rejected/kommer ikke 
6. Integration mellem telefonens normale kalender og FireServiceRotas vagt kalender, denne funktion 

virker kun på iphone 
7. Bedre stations skærme, her tænkes på opsætnings muligheder. 

 

Sidst men ikke mindst, vil vi gerne takke for alt den respons vi har fået indtil videre, det hjælper rigtig meget 
 
Hilsen Niels Henrik og Peter 

 

Nyt fra logistik 

Vi har placeret vores VW Tiguan på Station Hadsten og vores Seat på Station Hornslet. De kan bruges af alle 
og kan bookes i Q-Beredskab. 

 
Båd til Knebel 

Båden til Knebel er kommet hjem og Bruno er ved at montere lys og blink.  

Knebel har afprøvet båden i høj sø. 34 knob på stille vand og 22 knob i høj sø. Den er godkendt. 

Når båden indsættes betyder det, at vi nu har tre ens både i beredskabet.  
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Tankvogn til Allingåbro  

Tankvognen til Allingåbro er kommet 
hjem. Der har været gennemgang med Bo 
fra Hauberg Technique, og station Knebel 
var med, da de har en tankvogn på vej. 
Michael og Allan er ved at bygge bilen op, 
og de gør det rigtig godt. 
Fabrikken i Polen begynder opbygningen 
af Knebels bil i uge 2 eller 4. 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Morten på: mss@bsik.dk 

eller ring mellem 08-16 på  4030 0973.  

 

Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.  

Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren: 

Område Vest:  omrvest@bsik.dk 

Område Syd: omrsyd@bsik.dk  

Område Nord: omrnord@bsik.dk 

Uddannelse: udd@bsik.dk   

Logistik: log@bsik.dk 

Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften. 
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