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NYHEDSBREV DECEMBER 2016 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer via intranettet så 

ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet, så er du meget 

velkommen til at kontakte Anja på post@bsik.dk 

 

Opdatering af Beredskab & Sikkerheds organisation 

Inden for den seneste måneds tid er der sket en lang række justeringer i beredskabets organisation. 

Nedenfor kan du læse mere om dette: 

 

Tillykke til nye funktionsuddannede brandmænd 

Søndag den 30. oktober 2016 kunne vi overrække kursusbeviserne til det seneste hold af 

funktionsuddannede brandmænd. Tillykke til station Kolind, Hornslet, Rønde, Allingåbro og de 

frivillige med de nye kolleger. Og stort tillykke til Jannik Dueholm, Lars Andersen, Kristian Frid, 

Anders Bruhn, Mads Andersen, Henrik Loft, Rasmus Egeberg, Glenn N. Pedersen, Charlotte L. Busk 

og Mikael Pedersen med veloverstået uddannelse. Vi håber, I alle vil falde rigtigt godt til i Beredskab 

& Sikkerhed. 

 

 

 



 
 

Steen Eilenberg går på pension 

To borgmestre, Steens familie og de 

fuldtidsansatte kolleger var med, da 

Steen Eilenberg afsluttede et langt 

arbejdsliv i tirsdags den 29. november 

2016. Steen har det sidste år arbejdet i 

staben hos Beredskab & Sikkerhed og har 

været en både afholdt og særdeles flittig 

medarbejder. Steen udarbejdede MED-

aftalen, lokalaftalen for de deltidsansatte og lokalaftalen for de fuldtidsansatte ligesom han varetog 

forhandlingerne med organisationerne. Det var også Steen som koordinerede MED-uddannelsen, 

udarbejdede afregningsmodellen med kommunerne for miljøuheldene og varetog utallige brandsyn 

i det forgange år. Først på året var Steen også barselsvikar for Kirsten som områdekoordinator i 

Norddjurs. Indtil årsskiftet var Steen beredskabschef i Favrskov Kommune og Steens erfaring og 

indsigt har været uvurderlig i sammenlægningsprocessen. Steen har sidste arbejdsdag hos 

Beredskabet fredag den 2. december og kommer derefter til at hjælpe Favrskov Kommune som 

byggesagshandler en dag om ugen i 2017. 

 

Velkommen til nye kolleger 

I starten af november måned bød vi Anders Arveland velkommen i Salg & Service som ny 

beredskabsmester. Anders kommer fra en stilling som sygetransport-redder hos Ambulance Syd og 

var før dette ansat som instruktør og beredskabsmester i Randers Brandvæsen. Anders kommer hos 

Beredskab & Sikkerhed til at arbejde med serviceopgaver på værkstedet, vedligeholdelse af 

brandmateriel i de kommunale institutioner og undervisning i dag- og aftentimerne.  

 

I Knebel har vi ansat Mark Nielsen, der allerede er uddannet brandmand. I Fjellerup har vi ansat 

Tony Pedersen og i Ebeltoft har vi ansat Rune Packness. De skal begge begynde uddannelse snarest 

muligt. Hjertelig velkommen til jer alle. 

 

Fratrædelse i Forebyggelse og i Staben 

Med udgangen af november måned er Peter Allentoft og Anders Dahl Jensen fratrådt i 

administrationen. Peters stilling i staben ændres fra en inspektør-stilling til en AC’er (akademisk 

medarbejder), der primært skal varetage økonomistyring, kommunikation, strategisk sparring og 

administrativ betjening af beredskabskommissionen og beredskabsdirektøren. Anders’ stilling som 

beredskabsinspektør i Forebyggelse nedlægges, da der er for meget kapacitet i denne afdeling 

ligesom antallet af brandsyn i 2017 ventes at falde med godt 30 % som følge af ændret lovgivning. 

  



 
 

Beredskab & Sikkerheds organisation ser således ud fremadrettet: 

 

 

NYTÅRSPAROLER – Reminder – Husk tilmeldingsfristen! 

MED-udvalget traf på møde den 22. august 2016 beslutning om den fremtidige praksis for afvikling 

af Nytårsparoler i Beredskab & Sikkerhed. Datoer, tider og steder har været tilgængeligt i referatet 

fra mødet siden slutningen af august. Nu er det blevet tid til tilmelding. Se nærmere instruktion 

nedenfor. 

 

Det blev på MED-mødet besluttet, at nuværende fuldtidsansatte og deltidsansatte brandmænd med 

ægtefæller samt frivillige og seniorer inviteres til parole sammen med medlemmerne af 

Beredskabskommissionen og vores samarbejdspartnere. 
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Beredskabskommissionen 

Beredskabsdirektør 
Kasper Sønderdahl 

 

Salg & Service 
Fagkoordinator  
Jan Recke 
   Jens Otto Hansen 
   Bruno Alexander 
   Anders Arveland 
   Per Ballegaard 
   Steen Jensen 
 
 

Forebyggelse 
Fagkoordinator  
Per Allan Nielsen 
    Christian Nøddelund 
 
 

 
 

Område Vest 
Områdekoordinator  
Niels Freudendahl 

 
Station Randers 

Station Øster Tørslev 
Station Langå 

Station Hadsten 
Station Hammel 
Station Hinnerup 

 
 
 
 

 
 

Område Nord 
Områdekoordinator  

Kirsten Dyrvig 
 

Station Allingåbro 
Station Fjellerup 

Station Grenå 
Station Anholt 

Frivilligenheden 
Junior Brandkorps 

 
 
 
 
 
 

Stab 
Anja Andersen 

 
 

 
 

Område Syd 
Områdekoordinator  
Niels Henrik Nielsen 

 
Station Ebeltoft 
Station Knebel 
Station Rønde 

Station Hornslet 
Station Kolind 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nytårsparole for station Rønde, Knebel og Ebeltoft: 

Lørdag den 7. januar 2017 kl. 9.00-11.00 

Afholdes med brunch i Grønfeld Forsamlingshus, Grønfeld Bygade 16c, 8400 Ebeltoft. 

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

Senest den 22. december 2016. 

 

Nytårsparole for station Hadsten, Allingåbro og Hornslet: 

Lørdag den 14. januar 2017 kl. 9.00-11.00 

Afholdes med brunch i Mejlby forsamlingshus, Gammel Kaløvej 15-17, Mejlby 8530 Hjortshøj. 

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

Senest den 2. januar 2017. 

 

Nytårsparole for station Fjellerup, Kolind, Grenaa samt frivillige på Djursland 

Lørdag den 21. januar 2017 kl. 9.00-11.00 

Afholdes med brunch i Ørum Aktivcenter, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs. Tilmelding på 

anjma@bsik.dk med dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station.  

Senest den 7. januar 2017. 

 

Mødet i Beredskabskommissionen 

Beredskabskommissionen afholdt årets sidste møde den 17. november 2016 og vedtog her bl.a. 

køretøjsinvesteringsplanen for perioden 2017-2036. Beslutningen betyder, at vi fremover udskifter 

autosprøjter, tanksprøjter, tankvogne og redningslifte/stigevogne med 20 års interval. 

Kommissionen vedtog også, at det fremover er direktionen, der beslutter, hvilke køretøjer, der 

udskiftes, så vi får mere fleksibilitet i driften, og så vi hurtigere kan indsætte et nyt køretøj ved 

nedbrud uden at skulle spørge i beredskabskommissionen først. 

  

Den kommende vagtcentral-struktur var også til drøftelse og Beredskabskommissionen besluttede, 

at der skal arbejdes frem mod en løsning, hvor det samlede beredskab betjenes af én vagtcentral. I 

hele 2017 vil vi dog fortsætte med at være betjent af REKO’s vagtcentral på Djursland og Falck i 

Favrskov og Randers. 

 

Som et sidste punkt på kommissionens dagsorden var de kommende fem års strategiske mål for 

beredskabet til drøftelse. Der arbejdes nu videre med strategien i MED-udvalget, blandt de 

fuldtidsansatte og alle deltidsansatte samt frivillige var inviteret til Strategi-værksted den 3. 

december 2016 i Grenå. 
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Kontaktoplysninger 

Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk  

eller ring mellem 07-17 på 5116 7709. 

 

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: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk         

Område Nord: Kirsten Dyrvig: omrnord@bsik.dk 

Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk 

 

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