NYHEDSBREV juli 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

Ny beredskabsdirektør for Randers-Favrskov-Djursland
Morten Sønderby Sørensen bliver ny direktør for Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland. Det
har beredskabskommissionen netop besluttet.
Morten Sønderby Sørensen (44) kommer fra en stilling som regionsdirektør i Falck Danmark, hvor han har
været ansvarlig for ambulancedrift samt flere forskellige anlægs- innovations- og udviklingsopgaver.
Tidligere har han været brandchef i Falck Midtjylland med ansvar for cirka 500 deltidsbrandmænd og 100
fuldtidsansatte brandmænd. I den forbindelse gennemgik han også selv uddannelsen til brandmand. Det er
derfor en erfaren kandidat, der nu vender blikket mod Randers-Favrskov-Djursland.
Formanden for Beredskabskommissionen, borgmester Nils Borring, glæder sig over ansættelsen af Morten
Sønderby Sørensen.
- Med ansættelsen af Morten Sønderby Sørensen har vi fået en stærk profil med et indgående kendskab til
beredskab og brand. Det kommer os helt klart til gode i det videre arbejde med at sikre det bedst mulige
beredskab for borgere og virksomheder i Randers, Favrskov og Djursland, siger Nils Borring.
Erfaring fra Falck og den kommunale verden
Morten Sønderby Sørensen er uddannet cand.scient.pol og kom efter uddannelsen til Aarhus Kommune i
2001. Siden 2008 har han været en del af Falck i forskellige positioner, blandt andet som afdelingsleder,
kontraktchef, brandchef, ambulancechef og senest som regionsdirektør. Privat bor Morten Sønderby
Sørensen i Lystrup ved Aarhus med sin hustru og deres tre børn.
- Jeg glæder mig meget til at bidrage til den videre udvikling af et velfungerende beredskab i tæt samarbejde
med medarbejdere, politikere og beredskabets mange samarbejdspartnere, siger Morten Sønderby
Sørensen.
Den kommende direktør blev valgt blandt 23 ansøgere til stillingen, og tiltræder den 1. september 2019.
Yderligere oplysninger:
Formand for beredskabskommissionen, borgmester Nils Borring: 3030 8224
Kommende beredskabsdirektør Morten Sønderby Sørensen: 4030 0973

RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Når studentermedhjælperen bliver hængende ;-)
Peter Kruse Rasmussen har været studentermedhjælper igennem de
sidste par år, imens han har læst til bygningskonstruktør.
Nu er han færdig, og det har vi tænkt os at udnytte på det groveste. Første
skridt på den vej har været at fastansætte ham som beredskabsmester pr.
1. maj, og hans primære opgaver er administration af vagtcentral og daglig
drift af relaterede systemer, samt deltagelse i inspektioner af
brandtekniske anlæg. Niels Henrik er fortsat vagtcentralansvarlig.
Peter er uddannet ABA- og sikringstekniker og er godt i gang med
Funktionsuddannelsen.
I vil kunne støde på Peter i Vestergrave, men også i forbindelse med
stationsmøder, hvor han vil deltage for at være opdateret på jeres tanker
og frustrationer omkring bippere og vagtcentralløsninger.
Peter kan kontaktes på vagtcentral@bsik.dk eller pkr@bsik.dk.

Et års ”fødselsdag”
I juni måned kunne vi fejre 1 års samarbejds-fødselsdag
med B45 i Grenaa.
Dagen blev markeret med pølser på grillen og hygge på
værkstedet.
Samarbejdet
har
indtil
videre
ført
til
to
funktionsuddannede brandmænd og én grunduddannet
blandt medarbejderne hos B45.

Masser af nyt fra logistikafdelingen
Båd
Nye redningsbåde på vej til Ebeltoft og Grenaa.
Arbejdsgruppen består af Michael Moselund fra
Ebeltoft, Michael Trælle fra Grenaa og Brian
Frederiksen fra Knebel.
Båden forventes leveret sidst i juli.
Uddannelse af mandskab i august og klar til drift i
september.
Bådene bliver leveret med alt nyt radio- og
kommunikationsudstyr.

Vandvogn til Anholt.
Vi har sendt kravspecifikation ud på indkøb af en 8000 liter
vandvogn til Anholt.
Priserne skal være os i hus den 1/8 2019. Den ønskes leveret med
120 meter slangevinde og vandkanon.
Billedet er bare et forslag.

To tankvogne
Nye tankvogne til Allingåbro og Knebel.
Arbejdsgruppen består af Allan og Michael fra Allingåbro og Hans Erik og Brian fra Knebel.
Første bil til Allingåbro forventes leveret i år. Tankvogn til Knebel kommer sidst i 2020.
Den gamle tankvogn fra Allingåbro bliver den nye fælles låne-tankvogn.

Tanksprøjter
Der er udsendt udbud på tre tanksprøjter.
Arbejdsgrupperne består af Per N. Jensen, Per Høj, John Kristensen og Jan Nielsen fra Hadsten, Anders Lund
og Mathias Jensen fra Kolind og Brian Jensen, Søren Mellergård og Anders Enggaard fra Fjellerup.
Bilen til Hadsten leveres i 2020. Bilen til Kolind i 2022 og Fjellerup i 2024
Vejledende tidsplan for udbuddet.
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
Spørgefrist
til
prækvalifikation
/
udbudsmateriale
Svarfrist for offentliggørelse af eventuelle
supplerende oplysninger, herunder spørgsmål
og svar.
Frist for modtagelse af ansøgning om
prækvalifikation.
Vurdering
af
indkomne
prækvalifikationsanmodninger.
Meddelelse om afslag til ansøgere /
opfordring
til
at
gøre
tilbud
til
prækvalificerede
Frist for modtagelse af indledende tilbud
Gennemgang af indledende tilbud
Forhandlingsrunde
Frist for revideret /endeligt tilbud

Den 24. juni 2019
Den 15. juli 2019
Den 18. juli 2019

Den 25. juli 2019, klokken 12.00
Uge 30 - 31
Uge 31

Estimeret
Den 27. august 2019, klokken 12.00
Uge 35 - 36
Uge 37
Estimeret
Den 9. oktober 2019, klokken 12.00

Gennemgang af endeligt tilbud
Uge 42
Meddelelse om tildeling af kontrakt + afslag til Uge 43
budsgivere
Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives.

Q-Beredskab
Stor ros. Bestillinger af materiel og køretøjer i Q-Beredskab er blevet så godt. Vi har kun ros til jeres
bestillinger. Det har gjort vores arbejde meget lettere og vi håber, at I kan mærke en mere rigtig levering og
at jeres varer kommer hurtigere ud. TAK fra logistikafdelingen.

De nye gule mænd. Hvem er de?
Alle Indsatsledere har fået nye uniformer. Snart vil I møde de nye gule mænd på jeres indsatser.
Husk det er stadig de samme, de er bare mere synlige.

God sommer
Jan Recke
Fagkoordinator Logistik

Apropos gule mænd
Carsten har tidligere taget ISL uddannelsen, men da den ikke var
vedligeholdt, så var det afsted igen og vi takker for, at han endnu
engang fik reddet Atleborg;-)
Stort tillykke til Carsten og vi glæder os til at se dig i felten.

Rekruttering på Djursland
På stationen i Ebeltoft har første halvår af 2019 været helt fantastisk, når vi ser på ansættelser. Ned og Helge
kom først til, begge midt i 40'ene, så kom Frederik på 20 år, som er i murerlære. Vi havde svært ved at få
armene ned. Smilene er store, især når man kommer forbi om lørdagen til middag, hvor der kommer flere
og flere til for lige at hilse på hinanden.
I lørdags kom så endnu en god overraskelse. Luna Martin Amor var lige blevet ansat.
Luna er også 20 år, hun er fuldt uddannet ved beredskabsstyrelsen, og har ovenikøbet
stort kørekort. Vi er rigtig glade for, at vores nye brandfolk ligger aldersmæssigt lidt fra
hinanden, da de hver især kan byde godt ind fra hver deres aldersklasse. Lige så glade
er vi for, at stationen nu repræsenterer brandfolk af begge køn.

På den anden side af Djursland, hos Station Fjellerup, er der også lyse tider, selvom de
netop har måtte give slip på Hans Jørgen, som har søgt andre udfordringer langt fra
Bsik’s område. Ind af døren kom Karsten, der har en baggrund i Aarhus Brandvæsen
(Østjyllands Brandvæsen) i 27 år, senest som brandinspektør i Forebyggende afdeling.
Karsten er flyttet til Fjellerup i 2016 og havde i periode arbejde som byggesagkyndig i
et rådgivningsfirma. Han valgte at gå på pension i 2018 og bruger nu tiden på renovering
af egen bolig.
Karsten fortæller selv, at han ved et arrangement i Fjellerup en lørdag middag, blev
sendt ind på stationen til kaffe, hvilket gav lidt at tænke over, for det var jo hyggelige brandfolk, der var på
stationen. Uddannelse og det store kørekort var der styr på, så da baglandet sagde god for ideen var sagen
afgjort.
I skrivende stund har Karsten være med på 5 udrykninger og en øvelse og befinder sig efter sigende godt i
jobbet som deltidsbrandmand i Fjellerup.
Derudover arbejder Fjellerup på at få startet en ny dagtids-brandmand op, som arbejder i Fjellerup fire dage
om ugen.
Konklusionen må være, at ung eller gammel, uddannet eller ej, deltidsbrandfolk findes i alle former, køn og
alder.

Stafet for livet, vi vil SÅ gerne have dig med
Grøn er håbets farve, og vi håber der er endnu flere, der vil deltage.
Vi deltager igen i år i Stafet for Livet i Rønde lørdag den 7. september kl.
12.00
til
søndag
den
8.
september
kl.
12.00
Man vælger selv om det er gang, løb eller cykling, og man kan skifte som
man ønsker undervejs.
Beredskab & Sikkerhed betaler deltagergebyret, alle deltagerne får en Tshirt, og der bliver sørget for forplejning til jer hele døgnet. Vi stiller et telt
op, så vi har en base.
For at deltage i stafetten, skal du kunne være på pladsen i minimum
fire
timer
(selvfølgelig
med
pauser
efter
behov).
Har du lyst til en sjov dag med kollegaer fra alle stationer, og vil du
bakke op om Stafet for Livet, så skal du nu:
1. Hjælpe os med at finde sponsorer. Hver en krone tæller.
2. Skrive til anjma@bsik.dk at du ønsker at deltage + klokkeslæt fra og
til.
Tilmelding
senest
søndag
den
4.
august.
3. Skrive T-shirt størrelse (Samme som beredskabets mørkeblå T-shirts)

Vi håber selvfølgelig rigtig meget, at en stor del af jer vil deltage i alle 24 timer.
Du kan læse mere om Stafet for livet her https://www.stafetforlivet.dk/om-stafet-for-livet/
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Anja på tlf. 22768369.

Kontaktoplysninger
Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Niels Henrik på: nhn@bsik.dk
eller ring mellem 07-17 på 5156 2581.
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.

