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Nyhedsbrev nr. 28
MED-uddannelse og Personalepolitik
MED-udvalget har nu været afsted sammen på den fælles MED-uddannelse fra fredag til lørdag
den 7.-8. oktober. Uddannelsen blev holdt på Vejlsøhus sammen med kollegerne fra Brand og
Redning MidtVest.
Det var to lange men også rigtig gode dage, der har givet et fælles afsæt for samarbejdet i
MED fremover. Vi fik også taget godt hul på den fælles personalepolitik. Arbejdet fortsætter på
et MED-udvalgsmøde om 3 uger, hvor færdiggørelse af personalepolitikken bliver eneste punkt
på dagsordenen.

Nyt på personalesiden
Nye kolleger siden sidst er:
•
•

Brian Ellebæk Larsen, der er ansat som deltidsbrandmand pr. 1.10 på station Karup
Claus Ingstrup, der er ansat som deltidsbrandmand pr. 1.10 på station Ørum

•

•
•

Per Mouritzen er pr. 1.10 ansat som instruktør i kursusafdelingen for en periode på 2
år. MJBR har vundet et udbud på førstehjælp for Sundhed og Omsorg i Viborg
kommune og dette kræver ekstra ressourcer. Per vil i komme til at møde rundt i MJBR.
I Viborg er Lea kommet tilbage og giver en hånd med indtil udgangen af året.
I Viborg er Lene Nielsen startet i virksomhedspraktik de næste 3 måneder, hvor hun
skal hjælpe i Klargøringsteamet.

Og så tager vi afsked med:
•
•
•
•
•
•
•

Pia Hamann, der er stoppet i Myndighed og Forebyggelse 30/9
Mikkel Clauson-Kaas, der er stoppet som deltidsbrandmand på station Silkeborg 30.9
Martin Emil Jensen, der er stoppet som deltidsbrandmand på station Them 30/9
Kaj Dumstrei, der er stoppet som deltidsbrandmand på station Ørum 30/9
Jan Andersen, der stopper som deltidsbrandmand på station Them 30/11
Brian Bølcho, der stopper som deltidsbrandmand på station Silkeborg 31/12
Frits Thomsen, der stopper som deltidsbrandmand på station Stoholm 31/12

Status på ubesatte stillinger:
Fredag er der samtaler til den genopslåede stilling som automekaniker på stationen i
Silkeborg. Vi har indkaldt 3 til samtale. Hvis alt går vel starter den udvalgte 1. december.
Til den ledige stilling i Myndighed og Forebyggelse efter Pia er der udarbejdet stillingsopslag,
som opslås indenfor de nærmeste dage. Der forventes afholdt samtaler i uge 46 og tiltrædelse
forventes 1. januar 2017.
Hvervekampagne:
Sammen med Beredskabsforbundet og Claus Jakobsen som TR for deltidsbrandmændene i
Silkeborg er vi i fuld gang med at udarbejde materiale til ny hvervekampagne af
deltidskolleger. Beredskabsforbundet hjælper med at producere bannere, der kan blive hængt
op ved de stationer, der har behovet. Der bliver også lavet mobile roll-ups som kan bruges i
forbindelse med kampagneaktiviteter ude på de lokale virksomheder, og så vil der blive lavet
nye flyers til uddeling og omdeling. Der vil blive skrevet ud til de lokale virksomheder, for at få
lov til at komme på besøg og fortælle medarbejderne om muligheden for at blive brandmand,
og hvad virksomheden får ud af det. Aktiviteterne startes op i Silkeborg hurtigst muligt og
efterfølgende vil Fårvang og Them komme med.

Nyt fra deltidsstationerne
Vi vil gerne i nyhedsbrevene fortælle mere om, hvad der sker på på omegnsstationer og blandt
deltidsbrandmændene. Derfor opfordres I til at kontakte Klaus eller Mads på hhv.
kvh@mjbr.dk eller man@mjbr.dk hvis I ligger inde med en god historie,
Denne gang er der nyt fra station Kjellerup, som på det seneste har lagt masser af frivillig
energi i ombygning af brandgaragen. Baggrunden var, at vi gerne ville have S3 placeret midt i
MJBRs område, så den kan bringes hurtigt frem i tilfælde af nedbrud på lift eller stige i hhv.
Silkeborg og Viborg. Den centrale placering er jo som bekendt Kjellerup, men S3 kunne ikke
uden videre klemmes ind i brandgaragen. De gæve gutter i Kjellerup tog teten på

ombygningsprojektet, som i kan se lidt af på billederne her. Der er gjort plads til S3 i den
gamle ”omklædningsgarage”, og der er bygget nyt garderoberum ved siden af køretøjerne i
den oprindelige brandgarage. Nu mangler der blot lidt maling, at få porten i, og så kan der
flyttes skabe. Fortsat god arbejdslyst i Kjellerup – og supergodt initiativ!

Sundhedsordning – Falck Healthcare
Der har været et naturligt og stort ønske om, at medarbejderne fra Viborg-området kunne
gøre brug af Falck Healtcares faciliteter i Viborg. Det er nu undersøgt og svaret er, at det ikke
kan lade sig gøre med den nuværende kontrakt, der er mellem Silkeborg Kommune og Falck.
Nærmeste tilbud er derfor i Kjellerup. Vi vil forsøge at få ændret aftalen, så Viborg kan blive en
mulighed på lidt længere sigt.

Nye tankkort til OK
Der er indgået aftale med OK om levering af tankkort til alle stationer. Tankkortene er anten
allerede kommet ud, eller også er de lige på trapperne. På de stationer, hvor der er tankanlæg
skal det sidste diesel i tanken lige bruges før man går i gang med at bruge kortene. Koderne til
kortene er postnummeret i det område, hvor kortet hører til. Eventuelle spørgsmål kan rettes
til Jesper.

Radiokommunikation og -disciplin
Vores radiodisciplin er til tider lidt svingende. Derfor medsendes til nyhedsbrevet opdaterede
procedurer for radiokommunikation. Disse skal efterleves – ikke blot for vores egen skyld, men
også fordi vores samarbejde og kommunikation med de øvrige beredskabsaktører på
radiosystemet afhænger af, at alle efterlever samme spilleregler.

Operative indsatser i Hvorslev/Vejerslev-området
Vores samarbejdsaftale med Beredskab & Sikkerhed er udvidet, så vi nu fra stationerne i
Bjerringbro og Fårvang kører til alle indsatser i området. Indsatslederfunktionen i området
dækkes ligeledes af MJBR.

