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Så er det sommer !!
Nogle af jer, er sikker allerede gået på sommerferie og andre knokler i sommer
varmen og skal snart på ferie.
Uanset hvad, ønsker jeg jer alle og jeres familie, en rigtig god sommer med
masser af godt vejr.
Som jeg har fortalt, vil I også modtage disse nyhedsbreve selv om det ikke er
de store nyheder at skrive om. Lidt lige som aviserne her i ”agurketiden”
Det næste politiske styregruppe møde er den 14. august, her skulle
politikkerne gerne godkende Midtjysk Brand & Rednings nye logo så det kan
blive offentliggjort for jer alle.
Budget, risikobaseret dimensionering og vedtægterne arbejdes der stadig med
her inden ferien. Ligeledes arbejdes der med de breve der skal udsendes
vedrørende virksomhedsoverdragelsen, breve I snart vil modtage.

Præsentation af ledelsen.
Som lovet, kommer der i de følgende nyhedsbreve, en præsentation af
ledelsen i Midtjysk Brand & Redning.
Her Jesper Sloth Hesselberg, der pr. 1. januar er ansat som leder af driften.
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Jeg hedder Jesper Sloth Hesselberg, 37 år, gift med Dorte og far til 4 piger (6,
12, 13 og 16 år).
Min fritid bruger jeg på familien, hus ombygninger og så holder jeg mig i form
ved at køre mountainbike. En perfekt sport for mig, der kombinere motion,
naturoplevelser og konkurrence.
Igennem de sidste 11 år har jeg fungeret som brandinspektør og indsatsleder
ved Viborg Brandvæsen. Jeg har i perioden arbejdet med brandsyn,
byggesagsbehandling, uddannelses området, kursusplanlægning,
risikobasseret dimensionering samt beredskabsplanlægning og fungeret som
stationsleder.
Jeg har derigennem opnået stor indsigt og erfaring indenfor vores
mangeartede opgaver.
Jeg ser mig selv som en relationsskabende, imødekommende og energisk
leder. Jeg sætter stor pris på åbenhed og direkte dialog til alle medarbejdere
og glæder mig derfor rigtig meget til arbejdet med, at skulle udvikle Midtjysk
Brand og Redning sammen med jer alle!
Jesper Sloth Hesselberg.
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Du ønskes en rigtig god sommer. God ferie til dig der skal have det og god
vagt til dig der passer på borgerne i sommervarmen.
Nogle har allerede benyttes sig af at skrive om processen, ros – ris og gode
ideer, tak for det og fortsæt endelig med at skrive.
Skriv enten direkte til mig på kvh@viborg.dk eller til din chef. Skriv også hvis du har
spørgsmål.
Klaus V. Hebsgaard
Beredskabschef / projektleder
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