NYHEDSBREV marts 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

Stationsdag i Hornslet
Lørdag den 8. februar mødtes 19 brandfolk til Stationsdag i Hornslet.
Der
blev
afviklet
stationsmøde,
generalforsamling
i
brandmandsklubben og efterfølgende blev der ryddet op på stationen.
Det var en god anledning til at få sendt overskudsmateriel retur til
Logistik og få lavet status, og der blev også sat nye køkkenskabe op.
Vi mødtes igen hen under aften til fællesspisning, som afslutning på en
god dag.

Dobbelt jubilæum på Station Rønde
Rønde Idrætscenter var omdrejningspunktet for 2 x 25 års jubilæum i
Beredskab & Sikkerhed. Jan Møller Nielsen og Peter Pedersen fik tildelt
Hæderstegnet for 25 års tjeneste i brandvæsenet.
Det er en kæmpe gave for Beredskab & Sikkerhed og for vores borgere og
virksomheder i kommunerne, at vi har dygtige og dedikerede brandmænd
som Jan og Peter, der vælger at bruge så mange år i beredskabet. Der blev
også givet en stor TAK til Gitte og Linda, fordi vi må låne Jan og Peters dyrebare
tid.

Stafet for livet
Husk at sætte kryds den 5. + 6. september, hvor der igen afvikles Stafet for livet i Rønde.
Der kan benyttes gåben, løbeben og cykel til ruterne, og det er et fedt i arrangement i den gode sags tjeneste.
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/syddjurs

Mere om arrangementet kommer løbende, men reservér allerede nu dagene.

RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Stationsmøder
Årets første stationsmøder er sat i gang, og
indholdet er blandt andet gennemgang af
Safety First med fokus på Ren Brandmand
og ”Instruks for håndtering af forurenet
indsatsbeklædning og materiel”.

Info om den nye vagtcentral og operationschef
Den 21. februar blev der afholdt informationsmøde om den nye vagtcentral og operationschefstillingen hos
Østjyllands Brandvæsen.
Indsatsledere og vagtcentralmedarbejdere i de to beredskaber deltog i det første af en række
informationsmøder om det kommende partnerskab mellem BSIK og ØB. Formålet med møderne er at sikre,
at flest mulige bliver hørt i processen med etablering af den nye vagtcentral.
Morten Sønderby bød velkommen og fortalte om baggrunden for partnerskabet, hvorefter Kasper
Sønderdahl beskrev det kommende byggeri på Bautavej, hvor den nye vagtcentral skal placeres. Han gav
også en orientering om operationschefens funktion og opgaver.
Herefter skulle der brainstormes for den perfekte vagtcentral. Brainstormen tog udgangspunkt i
forventninger til vagtcentral og operationschef, hvordan støttes indsatslederne bedst muligt fremadrettet
og overser vi noget?
Alle bidrog med en positiv indstilling, og der kom en masse gode input, som styregruppen kan arbejde videre
med.
Yderligere information kommer snarest.

Liften hjemvendt til Grenaa
Liften i Grenaa har været på langtur og er nu endelig hjemvendt.
Den er nu sat i drift på stationen.

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.

