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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Jens Kaasgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2019
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2020-00076

Resume
Der er udarbejdet endeligt regnskab for 2019, som viser et positivt årsresultat på 242 t.kr. Der
gives en orientering om de væsentligste forklaringer. Regnskabsrevision er udarbejdet af BDO
og har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.
Regnskab med revisionsbemærkninger forelægges Beredskabskommissionen til godkendelse
med henblik på indstilling til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at regnskabet for 2019 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners
kommunalbestyrelser til endelig godkendelse

Beslutning
Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.
Ej til stede
Jens Kaasgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning skal årligt udarbejde årsregnskab, der forelægges
Beredskabskommissionen.
Regnskabet revideres af sekretariatskommunens revision (BDO), hvis bemærkninger
forelægges Beredskabskommissionen til udtalelse. Herefter sendes regnskab,
revisionsbemærkninger, ledelsens regnskabserklæring og Beredskabskommissionens indstilling
til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.
Økonomiopfølgning per 31. december 2019 viser et positivt årsresultat på 242 t.kr. i forhold til
budget (driftsresultat før renter 265 t.kr.).
Afvigelsen fra budget skal primært findes i øget omsætning i Team Service under
Driftsområdet.

Side 4

Herudover har 2019 medført et mindreforbrug på det operative område set i forhold til det
foregående år.
På bygningsområdet har 2019 budt på ekstraordinære udgifter på især station Kjellerup, hvor
det i løbet af året viste sig nødvendigt at iværksætte kloakseparering, rottebekæmpelse og
omfattende asfaltarbejde.
Samlet set viser udviklingen i 2019, at indtægter og udgifter overordnet balancerer, og at
Midtjysk Brand & redning er overgået fra at være en virksomhed, der befinder sig i en
sammenlægningsfase, til nu at være overgået til en mere stabil driftssituation.
Beredskabsdirektøren uddyber regnskabet på mødet.

Bilag
1 (Midtjysk Brand & Redning Årsregnskab 2019 - 8325054)
2 (Midtjysk Brand Redning - Beretning nr 4 om revision af årsregnskabet 2019 - 8325052)
3 (Midtjysk Brand & Redning - Ledelsens regnskabserklæring 2019 - 8325053)
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3 (Fortrolig) Godkendelse af salg
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2020-00077

Side 6

4 (Offentlig) Godkendelse af opførelse af kold lagerhal ved
brandstationen i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EXT-2020-00078

Resume
Midtjysk Brand & Redning har behov for permanent lagerkapacitet ved brandstationen i
Silkeborg til opbevaring af især dæk til kommunens vognpark. Der ønskes opført en kold hal i
umiddelbar tilknytning til brandstationen som erstatning for nuværende lejeløsning, der ikke
kan videreføres.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at Beredskabskommissionen godkender, at der arbejdes videre med planer om
opførelse af kold hal som lagerfacilitet ved brandstationen i Silkeborg

Beslutning
Der arbejdes videre med projektet, herunder med udarbejdelse af konkret finansieringsforslag.
Ej til stede
Jens Kaasgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning har et større lagerbehov i forbindelse med værkstedsdriften på
brandstationen i Silkeborg – særligt til opbevaring af vinter/sommerdæk til Silkeborg
Kommunes vognpark som serviceres hos Midtjysk Brand & Redning.
I de senere år har der været en aftale med Teknisk Skole om leje af lagerplads i
naboejendommen. Denne kan ikke videreføres, da lokalerne skal nedrives og bruges til andet
formål.
Muligheden for at indgå andre lejemål er afsøgt, men har vist sig at være ufordelagtige på
grund af for høje lejepriser og for stor afstand til værkstedsfaciliteterne.

Side 7

Der er behov for en permanent løsning på lagerpladsproblemet, og der ønskes derfor opført en
kold hal i umiddelbar nærhed af brandstationen vest for værkstedsområderne og mellem
brandstation og de nuværende Teknisk Skoles bygninger.
Hvis Beredskabskommissionen godkender indstillingen, vil Midtjysk Brand & Redning gå videre
med sagen og indhente tilbud på opførelse af en kold hal. Der er på forhånd ansøgt om og
givet byggetilladelse.
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5 (Offentlig) Trivselsundersøgelse
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2018-00325

Resume
Orientering om Trivselsundersøgelse i Midtjysk Brand & Redning.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabsdirektøren vil orientere om aktuel status for iværksatte initiativer i relation til
Trivselsundersøgelse 2018, herunder om heldags temamøde i MED-udvalget for Midtjysk Brand
& Redning 11. januar 2019 samt øvrige tiltag.
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6 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i
Beredskabsforbundet
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00347

Resume
Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabsforbundet er organisationen for de frivillige i det danske redningsberedskab.
Vicekredsleder Lone Gaisie vil give en kort orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område.
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7 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:







Vandstandssituationen i Silkeborg og Viborg kommuner
Større hændelser
Robusthedsanalyse – hovedkonklusioner
Stigevogn S12 i drift
Udskiftning af indsatslederbiler
Airshow i Karup 12. juni
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8 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
.
Ej til stede
Jens Kaasgaard.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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