
 
 
 
 
 
 
 

RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND   
 

NYHEDSBREV februar 2020 
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  

 

Per Ballegaards afskedsfest 

Vi skulle sige farvel til Per Ballegaard og det gjorde vi den 13. december. Vi takker Per for hans mange år ved 

beredskabet og han vil blive savnet. Per har dog lovet at slå vejen forbi i Grenaa, når tiden tillader det og han 

fortsætter desuden som Frivillig.  

Det har efterfølgende vist sig at være lidt af en opgave at finde en afløser, så indtil videre fortsætter Per på 

nedsat tid, mens vi leder.  

 

Bestået grunduddannelse søndag den 15. december 

Stort tillykke med gennemført Grunduddannelse indsats til Dennis, Claus, Frederik, Jonas, Harris, Mikkel, 

Mathias, Peter, Nicolai, Rasmus, Nicolaj, Jens, Svend. 
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Paroler 

Januar måned har, traditionen tro, budt på paroler for vores stationer.  
Vi startede ud med parole i Grønfeld den 4. januar 2020, hvor det var stationerne Rønde, Ebeltoft og Knebel, 

der var samlet.  

 

 
 



 
 

Ugen efter, lørdag den 11. januar 2020 var der parole i Mejlby for stationerne i Hornslet, Hadsten og 

Allingåbro 

 

 

 



 
 

 

 

Station Kolind, Fjellerup, Grenaa og Frivillig Grenaa afviklede deres paroler i Glesborg den 18. januar 2020 

 

 

 



 
 

 

 
 

Paroledatoer 2021 

Vi er allerede nu klar med datoer for parolerne i 2021.  

Grønfeld den 9. januar 2021 

Mejlby den 16. januar 2021 

Nørre Hallen 23. januar 2021 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

112 SMS udfases 

Vi har igennem en årrække haft mulighed for at oprette vores HL i politiets 112 vagtcentral, så det har været 

muligt at modtage SMS direkte fra 112. 

Med de nye GDPR regler om beskyttelse af personhenførbare oplysninger, kan vi ikke længere sende denne 

service ud, da vi ikke har mulighed for at kunne sortere i den tekst vi modtager, og vi heller ikke kan begrænse 

udsendelse af disse SMS, til kun den HL der er kaldt ud til den pågældende hændelse.   

Det er fortsat muligt at sende SMS ud fra vores egen vagtcentral ved udkald, da vi her har mulighed for at 

sortere i de tekster der sendes ud, så der ikke fremsendes personhenførbare oplysninger. 



 
 

Vores vagtcentral modtager fortsat tekstbeskeder fra 112 ind på alarmoperatørens skærm, så de kan 

orientere mandskab under fremkørsel med supplerende oplysninger fra 112. 

112 SMS forsvinder i takt med at politiets 112 sekretariat får opdateret deres SMS-lister. 

 

Besøg hos Swissphone 

Som en del af min ferie valgte jeg at skrive til Swissphone Wireless AG og Thomas Bloem, om jeg ikke måtte 

kigge forbi nu jeg alligevel var i Schweiz. Dette skyldtes jeg gerne ville helt tæt på vores producent af pagerne, 

samt få styret min tekniklyster 🙂. Hos Swissphone fik jeg rundvisning af produktionen, samt havde møde 

med chefen for produktionen og chefprogrammøren. Vi fik snakket frem og tilbage om vores problemer med 

Res q xs pagerne. Dette medførte, at der kommer en firmware opdatering som vil spare mellem 5 og 10 

sekunder på retur svar, men samtidig have lang batteri tid! Samtidig fik jeg set og hørt om, hvordan andre 

beredskaber i Europa fungerer med pagerne osv. Og jeg kan med stolthed sige, at vi er langt fremme i 

Danmark og ikke mindst Beredskab & Sikkerhed med de teknologier vi bruger. Tak til Swissphone Wireless 

AG for at være åben og lyttende. 

Hilsen Peter Kruse 

 

 
 

 

 

Fælles vagtcentral og operationschef 

Som de fleste af jer nok allerede har læst, så går Beredskab & Sikkerhed og Østjyllands Brandvæsen sammen 

om en ny fælles vagtcentral og operationschef. Nu går arbejdet så i gang med at få alle de praktiske ender 

til at gå op.  

Derfor er der lavet en styregruppe og en projektgruppe. Projektgruppen står for alt det praktiske i forhold til 

opsætning og kodning af den nye vagtcentral, som vil blive bygget op på samme måde som vores nuværende 

vagtcentral med IHM software. Projektgruppen styres af projektlederen, som er Niels Henrik. 

Projektgruppens opgave er således at få gjort vagtcentralen klar til at gå i drift.  



 
 

I styregruppen sidder de to Beredskabsdirektører og Projektlederen. Styregruppens opgave er er koordinere 

samarbejdet omkring vagtcentralen. Da der er tale om et ligeværdigt partnerskab med Østjyllands 

Brandvæsen, vil alle fremtidige beslutninger blive truffet i styregruppen, som derfor fortsætter, selv når 

vagtcentralen går i drift.  

Det næste skridt bliver at holde en række informationsmøder, i første omgang med alle indsatslederne. Her 

vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til samarbejdet og komme med input. Derudover vil jeg også 

informere om arbejdet, når jeg kommer rundt på stationsmøderne.  

Der vil løbende komme mere information ud med nyhedsbrevet, i takt med at projektet skrider frem.  

Når vi ønsker et skifte på vagtcentralområdet, er det vigtigt at sige, at det ikke skyldes, at Falck og Reko ikke 

har gjort det godt – for det har de! – Vi ønsker blot en anden retning for vores vagtcentral, vi ønsker mere 

ejerskab, vi ønsker én fælles vagtcentral for hele beredskabet, som bliver omdrejningspunktet om flere 

funktioner, herunder myndighedsfunktioner som f.eks. kommunal krisestyring, operativ ledelsesstøtte, 

pressehåndtering mv. Og vi ønsker at gøre os mindre sårbare i forhold til tekniske nedbrud og 

specialistfunktioner.  

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang.  

Venlig hilsen  

Morten Sønderby  

 

Tillæg for brug af egen smartphone til Fire Service Rota 

I Lokalaftalen for deltidsbrandmænd blev der lavet aftale om hævelse af tillæg ved anvendelse af egen 

smartphone til Fire Service Rota, når dette er implementeret fuldt ud på stationen.  

I den forbindelse er der blevet udarbejdet et aftaledokument, som skal underskrives af hver person, 

Stationskoordinator og Beredskabsdirektøren, for at få tillægget udbetalt. Dokumentet er sendt til 

Stationskoordinator på de stationer, som har implementeret Fire Service Rota.  

De første dokumenter er modtaget, så tillægget vil blive udbetalt med lønnen for februar for de først 

pågældende.  

 

Funktionsuddannelse foråret 2020 

Det kan rigtig mærkes, at der har været gang i rekrutteringen i 2019, så der er tilmeldt 17 til 

funktionsuddannelse i foråret 2020. Grundet pres i Uddannelsesafdelingen er det besluttet, at den 

kommende Funktionsuddannelse ikke vil blive afholdt på Moselund, men er købt hos Falck på Langvang.  

 

Kort om resultat 2019 

I 2019 kommer vi samlet set ud med et overskud, selvom der har været et merforbrug på løn og 

personaleudgifter.  Der har været udvist høj grad af tilbageholdenhed med ellers nødvendige investeringer 

både i perioden med konstitueret direktør og i opstarten med ny direktør. Med en ny direktør i stolen har 

der også været et stort ønske om at få kendskab til økonomien og årets resultat, før investeringer blev 

godkendt. Beredskabskommissionen skal godkende regnskabet på mødet i februar, hvor de også vil blive 



 
 

præsenteret for en række investeringsbehov. Der vil komme en mere grundig orientering om årets resultat 

i næste nyhedsbrev.  

 

Ny deltidsansat Indsatsleder i Randers 

Anders Brix Christensen er ansat som ny deltidsansat Indsatsleder i Randers for at kunne dække 

indsatsledervagten i Vest efter at Per Allan er stoppet. Anders kører med som ”føl” på vagter i januar og 

februar indtil han er lært op i område Vest. Med rigtig stor hjælp fra Niels Henrik, Jørgen og Christian er 

vagten indtil videre dækket af.  

Tag godt imod Anders, når I møder ham. 

 

”Mit navn er Anders Brix Christensen, jeg er 34 og bor i Vorup med min kone Lotte og 

vores 2 børn – Hugo på 3 år og Lily på 8 måneder.  

Jeg er født og opvokset i Randers og har ingen planer om at flytte 😊  

Til dagligt arbejder jeg ved Østjyllands Brandvæsen. Her sidder jeg i 

Operationscenteret og arbejder til dagligt med operative hjælpeværktøjer. Blandt 

andet står jeg for implementeringen af ”Holdleder som teknisk leder” og opbygningen 

af den operative side af C3, som jeg ved I kender fra eget beredskab. Udover det daglige arbejde kører jeg 

som indsatsleder på vores 2 vagter i Århus og Skanderborg.  

Hvad kan I forvente på skadesstedet:  

I kan først og fremmest forvente en rolig mand, som taler pænt til jer. Så kan I forvente en mand som kommer 

til at skulle bruge jeres lokalkendskab indtil min egen er tilstrækkelig opbygget, så jeg kommer sikkert til at 

stille jer mange spørgsmål.  

Derudover kan I, hvis der ikke er noget direkte sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, altid forvente opbakning til 

jeres indsættelse/løsning på skadesstedet, hvis I er landet først på skadesstedet. Så kan vi altid diskutere 

opgaveløsning bagefter. 

Håber I tager godt imod mig og jeg glæder mig til vi ses derude!” 

 

Instruktører til Junior brand – ”Unge i Beredskabet”  

Har du lyst til at bruge et par timer sammen med vores unge juniorer? 

Vi søger så mange instruktører som muligt, da vi stræber efter at der er to 

undervisere hver gang. 

Typisk er undervisningen fra kl. 18.00 – 20.30, afhængigt af hvor det foregår. 

 Krav er at du er funktionsuddannet brandmand 

 Undervisningen er lønnet og lektionerne kan foregå på egen station, 

 Grenå eller Randers 

 

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at henvende dig til  

Juniorkoordinator Nicklas Eriksen på mail green.nicklas@gmail.com  
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Robusthedsanalysen 

I forsvarsforliget 2018-2023 blev det aftalt at igangsætte en undersøgelse af robustheden og 

dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Undersøgelsen er nu afsluttet og I kan læse den 

her: https://fmn.dk/nyheder/Pages/Et-robust-rednings-beredskab.aspx 

Analysen har ikke fået den store mediedækning eller opmærksomhed og vil først i den kommende tid blive 

behandlet i Kommunernes Landsforening, som varetager vores interesser som kommunale beredskaber. 

Når/hvis analysen får et efterspil vil I blive orienteret.  

 

Valg hos de Frivillige i Grenaa 

Ligesom alle stationerne har de Frivillige i Grenaa nu også fået en treenighed.  

Treenigheden består af: 

Jan Lindstrøm som Stationskoordinator. 

Jannick Dueholm Pedersen som repræsentant i MED.  

Christoffer Lindstrøm som AMR (ikke på valg denne gang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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