NYHEDSBREV juni 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 Anja eller Majken på post@bsik.dk

Ny direktør til Beredskab & Sikkerhed
Vi søger i hvert fald en ny direktør, men vi ved endnu ikke mere end det.
Fristen for at søge stillingen var søndag den 2. juni, og der er kommet 23 ansøgninger - så nu går arbejdet i
gang med at gennemlæse ansøgningerne, så ansættelsesudvalget er klar til fredag den 7. juni, hvor
kandidaterne til første samtalerunde bliver udvalgt. Første samtalerunde er den 12. juni og anden
samtalerunde er den 20. juni.
Ansættelsesudvalget består af Beredskabskommissionen, Advisory Board, Konstitueret beredskabsdirektør
og Tillidsmænd.

Brand hos REKO.
Helle fra REKO har været så sød at skrive lidt om branden hos REKO, som nok lige fik os alle til at holde vejret.
”Onsdag den 15. maj lagde op til at være en ganske almindelig dag på Vagtcentralen og i vores lille hjem. De
to ting smelter jo sammen her hos os. Eneste undtagelse fra normal dagen var at vores yngste datter og
hendes 26 glade 3.g’ kammerater fejrede sidste skoledag på vores græsplæne foran huset indtil de kunne
komme ind i den lille garage. Så der var liv og glade dage i huset.
Ca. kl. 16:45 kaster Helle et blik ud af stuevinduet over mod garagebygningen på den anden side, og undrer
sig over hvad det er, der er over taget – bliver ret hurtig enig med sig selv om at det nok ikke er pollen.
Klaus hører snakken og løber straks over til garagen, hvor han kan konstatere at alt er lukket til af røg, lige
som der kommer sort røg ud ved porten. Et kort øjeblik – og med stor forsigtighed linder han døren til
garagen og konstaterer at der kan man ikke komme ind og gøre noget.
Klaus kommer over til kontoret – siger at det brænder – få fat i noget hjælp. Efter at have drejet et par
omgange rundt om sig selv lander Helle på stolen – ringer kl. 16:48 til 112 for at få aktiveret alt hvad der
følger med sådan en melding. 112 konstaterede blot – ”det er jo hos jer selv”, hvorefter han fik besked på
at trykke på knappen. Samtidig aktiveres station Rønde og Station Grenaa manuelt fra Vagtcentralen.
Fra stolen på vagtcentralen var det umuligt at se om St. Kolinds biler overhovedet kunne komme ud af
garagen eller om ilden også havde fat i den del af bygningen. Derfor blev Rønde og Grenaa kaldt med det
samme.
Vi var så heldige at st. Rønde faktisk stod på stationen og lynhurtigt var klar til at komme afsted, ISL kom
susende fra Ebeltoft, samtidig med at st. Grenaa gjorde klar til at lette, med kurs mod Kolind. Helle forsøgte
at sende adressen til de forskellige GPS’er, men det må have glippet til 1210, for chaufføren her kaldte op
og bad om kørevej, nærmere kørevej var dog ikke nødvendig da hun i radioen svarede brandstationen i
Kolind – vores garage brænder.
RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Kl. 16:58 lander Rønde og ISL i Kolind. I mellemtiden har Niels Henrik ringet og forsøgt at få en forklaring på
den ”underlige” alarmmelding på pageren. Han får ikke det mest velformulerede svar.(undskyld)
Kl. 17:05 kan ISL fortælle Helle på vagtcentralen at der er ild i en lastbil og røg og sodskade på 3 andre
biler. Det er uvist hvilken stand bilerne er i. Der er ingen brand på selve brandstationen.
Niels Henrik orienteres om situationen – han har allerede vendt bilen og har sat kursen mod Kolind - og
skadeservice aktiveres.
Mathias er på vej hjem i en autohjælpsbil da han får melding på sms om brand på vores egen adresse. Da
han kommer hjem hopper han i branddragt og røgdykkerudstyr og han får kørt de biler der ikke har været i
brand ud – det var et sørgeligt syn da de kommer ud i virkeligheden.
I løbet af 22 min fra alarmen går har vi udover ISL – mindst 7 brandkøretøjer på adressen + liften fra Grenaa
på vej.
Hvad Helle på vagtcentralen først fandt ud af langt ud på aftenen var at omkring samme tid som vi selv
opdager at der er noget galt i garagen komme en bilist forbi på Frellingvej og konstatere ild i garagen. Han
vender resolut bilen og går ind på brandstationen hvor Carsten P sidder og arbejder – Carsten undrer sig
over beskeden om at det brænder – linder døren mellem de to garager – konstaterer at ”den er god nok”
resolut kører Carsten sprøjten ud og begynder slukning udefra gennem en af de garageruder der
smeltet. Det kan godt være at det ikke var helt efter bogen – men for pokker det var godt gået.
Så allerede inden alarmen går er slukning i gang – super flot responstid.
Vi vil gerne takke jer alle for jeres hurtige og dygtige indsats – og samtidig undskylde at radiostemmen var
en smule mere skinger end normalt.
Det var bestemt ikke sjovt at opleve at vores egen bygning brænde – det var til gengæld en enorm stor
støtte at se jer arbejde sikkert og hurtigt. Hatten af for jer alle.
Tak fra REKO vagtcentralen.”

Funktionsuddannelse bestået
Det var med stor glæde, at vi den 10. maj kunne sige tillykke
med bestået Funktionsuddannelse Indsats til Klaus, Frank,
Oliver, Jonas og Daniel.
Stationerne glæder sig til at se Jer i drift.

Frivillig Tegn
Den 2. maj blev der uddelt 25-års tegn til Flemming
Nielsen.
Christoffer Lindstrøm modtog sit 10-års tegn, da
han ikke deltog i nytårsparolen i januar.

Ny AMR, Station Hornslet
Jens Dalsgaard er blevet valgt til AMR på Station Hornslet. Tillykke med posten og arbejdet omkring
sikkerheden.

Nye biler i Beredskab & Sikkerhed
Der er kommet nye biler, fire nye Volvo V40 til Forebyggelse og to nye Proace til Slukkerservice.
(Og til de hurtige, så er der kun tre Volvoer på billedet, den sidste var lidt genert, men ligner de andre til
forveksling.)

Stafet for livet, vi vil SÅ gerne have dig med
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
mandag
den
5.
juli.
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.

