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Nyhedsbrev nr. 34 

Nyt på personalesiden 

I forbindelse med de opslåede døgnvagtsstillinger i Silkeborg valgte et enigt ansættelsesudvalg 
at indstille Lars Madsen og Nicolai Jørgensen til disse stillinger. I forbindelse med 
ansættelserne blev det i samme arbejdsgang besluttet at vælge Kevin Vester til en stilling som 
”flyver”-beredskabsassistent. Funktionen skal kunne varetage døgnvagter på begge stationer.  

Hermed en kort præsentation af de tre: 

 

Lars Hesselholt Madsen,  
50 år,  
er deltidsansat holdleder på station 
Kjellerup. Lars er uddannet 
automekaniker. 
Lars startede den 1. oktober som 
beredskabsassistent, døgnvagt på 
stationen i Silkeborg. 



 

I forbindelse med Nicolais skift fra dagvagt i Viborg til døgnvagt i Silkeborg, er der indgået 
aftale om ansættelse af en af de øvrige ansøgere, der søgte stillingen som døgnvagt. 

Det drejer sig om Brian Skousen, som er uddannet personvognsmekaniker og de sidste mange 
år har været ansat på centralværkstedet ved Falck i Randers. Brian bor i Langå med hans 
familie, hvor han også er deltidsbrandmand / Holdleder. Brian starter som dagvagt på station 
Viborg 1. november. 

Endeligt starter der ny lærling på værkstedet i Viborg. Det drejer sig om Wael Menhem, der er 
17 år. Wael starter 1. november. 

Fratrædelser: 

• Casper Agerholm, station Silkeborg, er stoppet 26. september 
• Alexander Rousing, station Silkeborg, er stoppet 30. september 2017 
• Jesper Walsted, station Them, er stoppet 09. oktober 2017 
• Lars Tapdrup Flintrup, station Bjerringbro, er stoppet 31. august 2017 
• Dennis Rysz Nielsen, station Møldrup, er stoppet 30. september 2017 
• Mads Jakobsen, station Silkeborg, stopper i vagtcentralen 30. november 2017 med 

sidste arbejdsdag 14. november 2017. 

 

Nicolai Gylding Jørgensen,  
29 år,  
var ansat som beredskabsassistent på 
dagvagt i Viborg og er uddannet 
automekaniker. 
Nicolai tiltrådte stillingen som døgnvagt i 
Silkeborg i september måned. 

 

Kevin Vester,  
28 år,  
ansat som beredskabsassistent på 
dagvagt i Silkeborg og er uddannet 
automekaniker.  



• Bjarne Betzer, station Kjellerup, stopper officielt 31. oktober 2017, men har pga. 
afspadsering m.v. haft sin sidste arbejdsdag 10. oktober 2017. 

• Mads Brian Juhl Jakobsen, station Silkeborg, stopper officielt som koordinator i 
vagtcentralen 30. november 2017, men har pga. afspadsering m.v. sidste arbejdsdag 
14. november 2017. 

Andre ændringer: 

• Poul Søe, station Silkeborg, stopper som brandmand 31. oktober 2017. Pouls 
ansættelse i vagtcentralen er uændret.  

Der skal lyde en stor tak til alle fratrådte for deres indsats i Midtjysk Brand & Redning. 

Status på MUS-samtaler for fastansatte 

Klaus´ samtalerunde nærmer sig afslutningen. De afholdte samtaler har karakter af trivsels-
/medarbejdersamtaler. Egentlige MUS-samtaler starter i 2018 og indkaldes til og afholdes af 
din nærmeste leder. 

Der kommer en plan ud for samtaler, når Klaus´ samtalerunde er helt afsluttet. Skulle der 
være nogle i blandt Jer, der har behov for en MUS-samtale inden da, kan dette blive 
arrangeret ved, at I retter henvendelse til nærmeste leder. 

Ansøgning om ferie – særligt for fastansatte 

Som Klaus orienterede om på personalemøderne for fastansatte den 14. september skal der 
udfyldes og underskrives ferieseddel inden der kan afholdes ferie. Aftale og underskrift fås hos 
nærmeste leder. Sker dette ikke, er der tale om ulovlig udeblivelse fra arbejdet. 

I akut opståede situationer kan udfyldelse og underskrift udskydes – der skal dog stadig 
indgås aftale på anden vis. Er nærmeste leder ikke tilgængelig i akut opståede situationer 
kontaktes Klaus – alternativt anden leder. 

Nytårsparade 

MED-udvalget har nedsat den arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til et nyt 
nytårsparade/-parole-koncept. Arbejdsgruppen består af: 

• Allan Christensen (fastansat Viborg) 
• Hans Martin Andersen (deltid Viborg) 
• Nicolai Thøgersen(deltid Bjerringbro) 
• Dan Storm (deltid Kjellerup) 
• Lasse Lundby (deltid Silkeborg) 
• Klaus V. Hebsgaard 
• Lars Erik Møller Leth 

Arbejdsgruppen mødes snarest og sætter gang i processen. Det er ikke sikkert vi når i mål til 
næste parade/parole. I så fald videreføres den nuværende tradition en enkelt gang mere. 

  



Hændelsessystem 

Der er truffet beslutning om, at der skal indføres et fælles hændelsessystem i Midtjysk Brand & 
Redning, der kan bruges til at registrere store og små hændelser og opgaver. Både i forhold til 
kerneopgaver og serviceydelser. 

Målet er at anvende et eksisterende system på markedet og sætte det i drift medio 2018. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere, hvad der er nice-to-have og hvad der er 
need-to-have. Dette holdes så op imod hvad de eksisterende systemer på markedet tilbyder. 

Arbejdsgruppen består af:  

• Mads Bjerre Nielsen (tovholder) 
• Klaus Vibe Hebsgaard 
• Vagn Erik Jensen  
• Jesper Sloth Hesselberg  
• Birgitte Lemming  
• Anders Dahl Jensen  
• Anders Mogensen  
• Dan Leo Johansen  
• Patrick Birch Madsen  
• Morten Gaardsdal  
• Annette Stentsøe eller Nicolai Møller (afklares endeligt)  

APV 

På sidste møde i MED-udvalget blev der foretaget en gennemgang af udvalgte forslag, der er 
kommet ind via de ophængte APV-tavler. Der er efterfølgende udarbejdet handlingsplaner, 
som er vedhæftet nyhedsbrevet.  
 
Bemærk, at punkter fra handlingsplanen denne gang kun vedrører Silkeborg, da der ikke var 
lagt sedler i de øvrige postkasser. Der opfordres derfor til, at man benytter APV-tavlerne, da 
hensigten med disse er, at vi kører løbende APV året rundt, i stedet for at afvente en periodisk 
2-årig gennemgang. Vi vil hellere løse udfordringerne efterhånden som de opstår.  
 
Se i nyhedsbrev 32, hvis I har brug for en genopfriskning af hensigten med APV-tavlerne – dér 
blev det beskrevet mere indgående. 

 
Sommer-/Oktoberfest 

Endnu engang har vi modtaget en historie ude fra den virkelige – og ikke mindst festlige 
verden. Denne gang fra Folmer Frederiksen, station Viborg: 

Lørdag den 9. september havde Viborg brandkorpsforening indkaldt til årets sommerfest. I år 

med temaet oktoberfest og med opfordring til at komme udklædt. Jeg skal da love for, at der 

var mange skønne Heidier og fyrige Helmuther til festen på stationen i Viborg. 

Humøret var højt hos alle og blev ikke mindre i løbet af aftenen (gad vide om ikke ølkrusenes 

størrelse havde en del af skylden - prost).  Vi blev bespist med lækker mad - og rigeligt af den, 

samtidig med lyden af gemytlig tyrolermusik til at kræse lidt for øregangene. 



Efter maden var der dans og der blev konkurreret om at være den bedste med hammer og 

søm. Først på natten blev der serveret pølser med hvad, man nu kan ønske sig af tilbehør. 

Efter pølserne tog nogle af os hjem (der er jo altid nogle vagter der skal passes). Har dog hørt 

at festen varede næsten til den lyse morgen. 

Stort tak til festudvalget der igen lavede rammerne til en fantastisk fest og til deltagerne der 

gjorde det til en fantastisk fest. 

Med venlig hilsen 

Folmer 

 

 



 

Flotte udklædninger – kun John Mogensen kom i hans hverdagstøj 



 

 


