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Nyhedsbrev nr. 27 

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god og afslappende sommerferie. Vi er 
ved at være fuldtallige igen, og det er tid til et ganske kort nyhedsbrev efter 
ferien. 

Nyt på personalesiden 

I Viborg stopper Søren Friborg. Søren har fået nyt job og stopper den 17. 
august 2016. Tak for indsatsen til Søren og held og lykke fremover. 

 
I Silkeborg stopper Mikkel Clauson-Kaas i henholdsvis vagtcentralen og som 
deltidsbrandmand 30. september 2016 i forbindelse med at han flytter til 
Skanderborg. Også held og lykke til Mikkel - som dog muligvis vil hjælpe med 
en vagt i ny og næ i vagtcentralen i helt ekstraordinære situationer. 
 
Nyansættelse:  

I morgen onsdag er der samtaler til stillingen som automekaniker på stationen 
i Silkeborg. Vi har modtaget 16 ansøgninger og kaldt 3 til samtale. I ansæt-
telsesudvalget sidder Jesper, Henrik Andersen og Niels-Jørn. Vi forventer at en 
ny kollega kan starte hos os 1. oktober.  
 
Ny indsatsleder i Silkeborg 

Anders Simonsen fra Team Service i Silkeborg bestod 1. juli eksamen som 
indsatsleder og er kommet godt i gang med sine vagter. Anders kører 
naturligvis som udgangspunkt med base fra Silkeborg, hvor alle kender ham i 
forvejen som holdleder. Det vil dog også kunne ske, at Anders dækker en vagt 
i Viborg – så her er for god ordens skyld et billede, så I kan genkende ham 
derude. Stort tillykke med veloverstået eksamen! 



 

Nyt telefonsystem 

Indenfor et par uger installeres der nyt telefonsystem i vagtcentralen. Med 
samlingen af vagtcentralen er der kommet flere opkald til og der er behov for 
at tage det værste pres af medarbejderne. Det ny telefonsystem betyder, at de 
der ringer til vores hovednummer bliver modtaget af en besked, der oplyser, 
hvordan man trykker sig direkte frem til den afdeling man skal tale med. Det 
vil forhåbentlig tage en del af trykket. 

FKB årsmøde og hæderslegat 

I næste uge er der årsmøde i Danske Beredskaber i Vejle. Der er ved årsmødet 
tradition for, at der uddeles et hæderslegat til en eller flere borgere, der har 
udmærket sig ved en heltemodig og uegennyttig gerning. I år tilfalder 
hæderen to ansatte i Silkeborg Kommune, som en søndag i april reddede en 
ældre beboer ud fra sin brændende ældrebolig. 

En beretning fra hændelsen kan læses her: 
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Sundhed-omsorg-og-sygdom/Nyheder-
Sundhed-omsorg-og-sygdom/Hverdagens-helte-redder-fra-brand 

Nye brandkadetter - Viborg 

I Viborg er det snart tid til at tage imod nye brandkadetter. Der kører forløb i 
uge 38 og uge 40, så tag godt imod de unge mennesker. 


