
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

16.  juni 2015 

Nyhedsbrev nr. 5.  

 

Der har været afholdt politisk styregruppe møde den 16. juni. På dagsordenen 

var blandt andet de formelle ting som udkast til åbningsbalance og vedtægter, 

men også oplæg til den risikobaseret dimensionering. 

Der bliver nu arbejdet videre med de retninger som politikkerne angav på 

mødet. Så snart referatet forligger vil disse retninger også blive informeret ud 

via nyhedsbrevet. 

Samme dag var det også møde i Fællesforum, her blev punkterne fra de 

politiske møder også drøftet. På mødet var der en god og konstruktiv debat, en 

debat der viser engagementet i arbejdet med at give Midtjysk Brand & Redning 

en god start. 

Fællesforum var også med til at vælge det fremtidige logo for Midtjysk Brand & 

Redning, logoet skal, efter der er fortaget ganske få tilrettelser godkendes 

politisk den 14. august. Jeg kan med glæde skrive at det var et helt enigt 

Fællesforum der valgte logoet. Logoet er tegnet ”frit” af grafikker fra de to 

kommuner efter disse tre krav.  

Det skal være enkelt. 

Det skal vise hvad vi laver og hvor vi kommer fra. 

”Hjelm, strålerør og økse” skal indgå. 

Der var udarbejdet 25 gode forslag og logoet offentliggøres efter det er politisk 

godkendt. 

 

 

Her ses et billede af processen, hvor Fællesforum vælger det nye logo. 

Midtjysk Brand & Redning. 
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 Ledelsen af Midtjysk Brand & Redning 
 
 
Et enigt ansættelses udvalg bestående af Folmer Frederiksen, Viborg og Niels-
Jørn Kristensen, Silkeborg og undertegnede har den 15. juni efter samtale med 

ansøgerne valgt ledelsen af Midtjysk Brand & Redning. 
 

Det er med stor glæde at vi har kunnet besætte stillingerne med egene 
kompetente medarbejder. Det bliver en stærk ledelse. Jeg glæder mig utrolig 

meget til samarbejder, hvor personlige og faglige kompetencer indenfor vores 
kerne områder er rigtigt godt repræsenteret. 

 
Det var et stærkt ansøgerfelt, men jeg er sikker på at vi har valgt de rigtige, 

der på hver deres felt, styrker Midtjysk Brand & Redning og hvor vi ved at 
udnytte hinandens forskellighed kan skabe et rigtigt godt brandvæsen, men 

medarbejderne og borgerne i centrum.   

 
Til at besætte det 4 stillinger er følgende valgt: 

 
Plan, strategi og udviklingsmedarbejder Mads Bjerre Nielsen 

Leder af Vagtcentral og administration  Vagn Erik Jensen  
Leder af driften    Jesper Sloth Hesselbjerg 

Leder at Myndighed og forebyggelse Lars Erik Møller Leth  
 

 
I de kommende nyhedsbreve vil hver ny leder blive præsenteret. 
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Ledelsen af Midtjysk Brand & Redning ser efter 1. januar 2016 således ud: 
 
 

 

Nu fortsætter processen med at få lavet resten af organisationen for Midtjysk 

Brand & Redning. 

 

 
Som altid, har du spørgsmål, gode ideer eller bare en kommentar, til sammenlægningen 
er du altid velkommen, enten på kvh@viborg.dk eller til din chef. 

 

Klaus V. Hebsgaard 

Beredskabschef / projektleder 

Bestyrelsen / 
Beredskabskommision 

BRC 

Klaus V. Hebsgaard 

Leder af Myndighed og 
forebyggelse 

VBRC 

Lars Erik Møller Leth 

Leder af Driften 

Jesper Slot 
Hesselbjerg 

Plan, strategi og 
udvikling 

Mads Bjerre 

Afd.leder  

VC / Adm 

Vagn Erik 
Jensen 
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