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FORORD FRA
KOMMISSIONSFORMANDEN

LEDELSENS
ÅRSBERETNING

JEG OVERDRAGER EN VELDREVET BUTIK

VORES GODE SAMARBEJDE ER
NØGLEN TIL ROBUSTHED

Som afgående formand for Beredskabskommissionen kan jeg ikke
være andet end tryg ved at overdrage det politiske ansvar for
beredskabet i vores tre kommuner
til min efterfølger, borgmester Hans
Østergaard fra Ringkøbing-Skjern
Kommune.

I 2019 fik vi ord for, at Brand &
Redning MidtVest er et robust
beredskab. Det var nemlig konklusionen
på
Forsvarsministeriets robusthedsanalyse. Det er
jeg naturligvis glad for, men det
kommer ikke bag på mig. For jeg
oplever det jo i dagligdagen.

Jeg er tryg, fordi jeg ved, at jeg
overdrager en veldrevet butik med
styr på økonomien.
Jeg er også tryg, fordi jeg ved, at
Brand & Redning MidtVest er en
robust organisation med den rette
dimensionering af beredskabet.
Det er nemlig konklusionen af den
robusthedsanalyse, som Forsvarsministeriet har lavet af alle beredskaber i Danmark – herunder
Brand & Redning MidtVest.
Og så er jeg tryg, fordi jeg ved, at de
370 brandfolk og frivillige i organisationen har kompetencerne, viljen
og materiellet der gør, at jeg og alle
øvrige 187.000 borgere i Midt- og
Vestjylland kan sove trygt om
natten.

Værdiskabelsen sker også i dagligdagen, når I har dialog med kommunernes byggemyndigheder, når I
tager en brandsikkerhedssparring
med de bygningsansvarlige ude
på institutioner og virksomheder
eller når I tilfører kommunernes
medarbejdere nye og nødvendige
kompetencer inden for førstehjælp
og elementær brandbekæmpelse.
2019 blev året, hvor man i Brand
& Redning MidtVest endegyldigt
kunne sige, at nu har vi lagt alle
sammenlægningsprocesserne bag
os.
Det strategiske fokus kan nu flyttes
til optimering af driften, sikring af
kvaliteten – og så den opgave, vi
aldrig bliver færdige med: Udvikling.
For er der en ting, der vigtig for
et beredskab, så er det løbende at
tilpasse sig udviklingen. I samfundet, i risiciene og i klimaet.Det har
I de bedste forudsætninger for i
Brand & Redning MidtVest.

Det skal I stor tak og ros for.
I skaber ikke blot værdi for borgere
og virksomheder i de tre ejerkommuner, når I rykker ud og slukker
brand, laver miljø- og klimaindsatser og redder liv og værdier.

Det er dét, der er kernen i robusthed.
Vi oplevede det i december, hvor
en stor industribrand i Hammerum
krævede indsats fra flere stationer.

Den slags indsatser og manøvrer
kræver både godt samarbejde og
sammenhold – og det mestrer vi.
Når jeg kigger ind i 2020, ser jeg to
temaer, som vi særligt kommer til
at arbejde med.
Det ene er kompleksitet: Vores
omverden bliver stadig mere
kompleks – og det gør de scenarier og indsatser, vi skal håndtere også. Derfor øges kravene i
diverse regler og lovgivning også.
Og derfor kommer vi for eksempel
til at bruge flere ressourcer på at
lave læringsplaner for brandøvelser og på at sætte os grundigt ind
i det nye Bygningsreglement, som

ændrer hele måden, vi forholder os
til bygningers brandsikkerhed på.

Det andet tema for 2020 bliver
arbejdsmiljø. Eller rettere sagt:
Arbejdsmiljø bliver fortsat et
fokusområde for os, for vi har
arbejdet strategisk med området
i flere år. Men nu begynder vi at
høste frugterne: Den nye arbejdsgang med indsamling og vask af
tilsodede branddragter og udlevering af rene branddragter efter hver
indsats er et godt eksempel på et
tiltag, der helt konkret gør arbejdsmiljøet bedre.
Det er et risikabelt og beskidt job
at være brandmand og derfor skal
vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre,
at ingen bliver syge af at køre til
brand.
Jeg ser frem til at fortsætte det
gode samarbejde med jer, vores
ejerkommuner, beredskabskommissionen og øvrige samarbejdspartnere i 2020.

Lars Krarup
Afgående formand for
Beredskabskommissionen
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Når indsatserne er komplekse, har
vi det rette materiel og de rette
kompetencer at sætte ind. Og når
indsatserne kræver meget mandskab – eller når vi skal håndtere
flere samtidige indsatser – så har
vi fleksibiliteten og manpoweren til
at kunne flytte og indsætte vores
styrker dér, hvor behovet er. Og
stadig opretholde beredskabet.

Da der samtidig opstod en anden
brand i MCH Arena i Herning, trak
vi helt naturligt på yderligere stationer.

Kim Bjerg Wemmelund
Beredskabschef
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ARBEJDSMILJØ:
GODE ERFARINGER MED
NYVASKEDE
PULJE-BRANDDRAGTER
Det er slut med at springe i sin
egen personlige branddragt, når
brandalarmen lyder på de 5 brandstationer i Brand & Redning
MidtVests område, som Brand &
Redning MidtVest selv driver. Til
gengæld springer brandfolkene nu
i en helt ren branddragt, der ikke
afgiver sodpartikler, der hvirvler
lige ned i lungerne på den enkelte
brandmand.
Indførelsen
af
nyvaskede
pulje-branddragter er en af de
væsentligste elementer i den
arbejdsmiljøpakke, som afdelingsleder og arbejdsmiljøleder Leon
Nielsen har haft ansvaret for at
indføre i 2019.
- Det forbedrer arbejdsmiljøet for
vores brandfolk. Førhen var branddragterne personlige og det var
den enkelte brandstations ansvar
at vaske dem. Det skete ikke altid
efter hver indsats. Nu har vi indført
en central arbejdsgang, der sikrer
at alle brugte branddragter bliver
indsamlet, emballeret og vasket på
vores nye centralvaskeri efter hver
indsats, siger Leon Nielsen.
Efter hver indsats får brandfolkene
udleveret en ren branddragt.
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MATERIEL SKAL MATCHE
DIMENSIONERING
EN INVESTERING I
ARBEJDSMILJØET
- Det har brandfolkene taget godt
imod, siger Leon Nielsen.
Den ny procedure for håndtering
af branddragter er en investering i
arbejdsmiljøet, som Leon Nielsen
og hans medarbejdere i depot og
værksted har brugt en del ressourcer og formidling på at indføre. Og
den efterfølgende drift af ordningen, kræver også tid: Således tager
hver eneste branddragt cirka en
mandtime at håndtere fra aflægning, over indsamling og vask til ny
udlevering.
- Men det er en investering, der er
godt givet ud, for den mindsker, at
brandfolkene bliver udsat for de
sygdomsfremkaldende
sodpartikler. Det er en god fornemmelse
og jeg har god ro i maven, når vi
formentlig får besøg af Arbejdstilsynet i 2020, siger Leon Nielsen.
Han ser frem til, at det nationale
forskningsprojekt Biobrand 2
kommer til at dokumentere nogle
af effekterne af tiltagene i arbejdsmiljøpakken.
Falck, der har ansvaret for munderingen på de øvrige 10 stationer
i Brand & Redning MidtVests
område, arbejder fortsat på at finde
en lignende løsning på problematikken med tilsodede branddragter.

Det er ikke blot slidtage og afskrivninger, der afgør hvornår materiellet i Brand & Redning MidtVest skal
udskiftes. Det gør den risikobaserede dimensionering af beredskabet også. Og når den risikobaserede dimensionering forandrer sig
som følge af udviklingen i samfund,
klima og lovgivning, så kommer det
også til at afspejle sig i materiellet.
Brand & Redning MidtVest har
således indkøbt tre nye, større

indsatsleder-biler, der har plads
til såkaldte taktiske tavler, der
giver indsatslederen et detaljeret
overblik over den igangværende
indsats.
På indkøbslisten er også en UTV –
et let, terrængående brandkøretøj,
der særligt skal bruges til transport af materiel i uvejsomt terræn,
hede og klitter. Ligeledes kan den
bruges ved f.eks. samarittervagter
og større arrangementer.

En af de mest tidskrævende opgaver i 2019 har været indkøbet og
kravspecificeringen til en ny stigevogn til stationen i Herning.

FÆLLESUDBUD
SPARER PENGE
- I den forbindelse har vi haft stor
gavn af at gå sammen med andre
beredskaber om et samlet udbud
på indkøb af en række stigevogne.
Der har vi sparet adskillige hundredetusinde på vores nye stigevogn,
siger Leon Nielsen.
Indkøb af materiel foregår i
tæt samarbejde mellem de tre
afdelinger i Brand & Redning
MidtVest. Forebyggende afdeling
har fingeren på pulsen i forhold til
udviklingen indenfor det byggetekniske område. Operativ afdeling sørger for kontinuerligt at
uddanne brandmændene og optimere løsningerne, så beredskabet
afspejler samfundsudviklingen. Og
driftsafdelingen har ansvaret for at
optimere de tekniske løsninger og
indkøbe og implementere materiel.
- Driftsafdelingen er opbygget
som resten af beredskabet. Vi
arbejder hele tiden på at hæve det
samlede uddannelsesniveau, så vi
bliver så lidt personafhængige som
overhovedet muligt med mindst to
mand på alle materielfunktioner,
siger han.
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BRANDKURSUS ER
GOD RISIKOSTYRING

2019 BØD PÅ FLERE
KURSISTER OG
NYE KURSUSTYPER
Det har været et travlt år for
kursusafdelingen i Brand & Redning
MidtVest. I alt 1849 kursister været
igennem et af kurserne inden for
førstehjælp og brandbekæmpelse,
som kursuskoordinator Michael
Jensen og hans tilknyttede instruktører har udbudt i 2019.
Det er en halv gang flere kursister
end i 2018, hvor 1258 kursister var
igennem et kursus.
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- Det er primært kurserne i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, som institutionerne i vores
ejerkommuner efterspørger, siger
kursuskoordinator Michael Jensen.
Brand & Redning MidtVest afholder ofte kurserne ude på de enkelte
virksomheder og institutioner.
- Vi får ofte tilbagemeldinger fra
kursisterne, der går på, at de ser

på deres arbejdsplads med andre
øjne efter et kursus. Det giver
en ro at vide, hvordan man skal
agere i forhold til brand og evakuering af beboere eller brugere, når
man gennemgår det ude på selve
institutionen, siger Michael Jensen.

En af kunderne i Brand & Redning
MidtVests kursusafdeling er forsikringsafdelingen i Ringkøbing
-Skjern Kommune. Forsikringsafdelingen tilbyder alle kommunens
ansatte at deltage gratis i kurser
i elementær brandbekæmpelse.
Derudover giver afdelingen også
tilskud til at institutioner lokalt
kan afholde brandkurser for hele
personalegruppen.
- I Forsikringsafdelingen fokuserer
vi på at sikre og forsikre kommunens værdier. Kurserne i brandbekæmpelse ser vi som en sikring
på den enkelte institution, hvor
personalets kendskab til elementær brandbekæmpelse kan have
stor betydning for kommunen som
helhed, siger forsikringskonsulent
i Ringkøbing-Skjern Kommune,

Lone Nielsen om baggrunden for at
tilbyde kommunens institutioner et
kursus i elementær brandbekæmpelse.
Kursuskoordinator Michael Jensen
forventer at kursusaktiviteterne
vokser lidt mere i 2020. Blandt
andet på grund af nye kursustyper, som han udbyder og udvikler i
samarbejde med kunderne.
- Vi udbyder blandt andet et kursus
i drifts- og vedligeholdelsesansvar
af automatiske brandalarmanlæg.
Her gennemgår vi de krav, der er til
de ansvarlige for bygningsdriften.
Det giver ofte de bygningsansvarlige en god viden om, hvordan de
undgår blinde ABA-alarmer. Og
det skaber både værdi for institutionen selv og for os i beredskabet,
siger Michael Jensen

FAKTA
Kursusafdelingen
tilbyder kurser i:

•

Førstehjælp

•

Elementær
brandbekæmpelse

•

Brand & Sikkerhed
(gennemgang af
evakueringsplaner
og den daglige brug
af bygningerne)

•

Drifts- og vedligeholdelsesansvar af
automatiske
brandalarmanlæg
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LARS ER BRANDBESØGSVEN
FOR HUNDREDVIS AF
BYGNINGSANSVARLIGE

Hvert år besøger beredskabsassistent Lars Lyngvig sammen med en
kollega mellem 700 og 750 offentlige bygninger og deres bygningsansvarlige. Skal-opgaven lyder på
at tjekke, servicere og godkende
det brandslukningsmateriel, der er
en del af bygningen. For eksempel slangeskabe, pulverslukkere,
brandtæpper, stigrør og førstehjælpsudstyr.
Men Lars Lyngvig nøjes ikke blot
med skal-opgaven, når han er ude
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på sine slukkerserviceture i de tre
ejerkommuner.
- Jeg bliver glad, når det lykkes
at skabe merværdi for både den
enkelte institution og for Brand &
Redning MidtVest, når jeg er ude
og lave slukkerservice, siger Lars
Lyngvig.
- For eksempel når jeg får formidlet
nogle gode råd og budskaber ude i
en børnehave. Det kan være at rulle
slangen fra brandskabet ud og
afprøve den sammen børnene og

de voksne. Og opfordre dem til at
bruge den til vandsjov om sommeren. På den måde bliver de mere
trygge ved materiellet, siger Lars
Lyngvig.
Det kan også være at svare på
spørgsmål, som den bygningsansvarlige har til brandmateriel eller
evakueringsplaner for bygningen.

VÆRDI FOR BÅDE
INSTITUTION OG
BRMV
Lars Lyngvig tjekker også hjertestarterne i de kommunale ejendomme, han servicerer.
På sine slukkerserviceture opsamler Lars Lyngvig også viden om
bygningerne, som han tager med
hjem til databaserne i Brand &
Redning MidtVest.

- Hvis vi mangler tegninger på en
ny bygning eller andre former for
oplysninger, sørger jeg for at få
den viden med retur og formidle
den ind i vores systemer, siger Lars
Lyngvig.

Er der materiel, der skal repareres
for at kunne godkendes, har Lars
Lyngvig et mobilt værksted med i
sin slukkerservicevogn, så han kan
reparere det meste på stedet.

Viser det sig, at der er slukningsudstyr, der skal udskiftes, sørger Lars
Lyngvig for at bestille nyt materiel, der er af samme typer, som
bliver brugt på de øvrige offentlige
bygninger i ejerkommunerne. På
den måde bliver slukningsudstyret
gradvist ensrettet.
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OPERATIV AFDELING SATTE
FOR ALVOR SNUDEN I
UDDANNELSES-SPORET

Når beredskabsinspektør Peter
Fjord Kristensen fra operativ afdeling kigger tilbage på indsatserne
i 2019, ser han ikke et ekstremt
år som i 2018, hvor tørken skabte
hektisk travlhed i hele organisationen.

indsatslederne er blevet uddannet
i, siger Peter Fjord Kristensen.

- Vi har haft nogle enkeltstående,
større indsatser i 2019, men set
ud over hele året, har det været
et lidt stille år. Og selv om der har
været meget regnvand i efteråret
og vinteren, så fylder vores klimaindsatser ikke så meget, som nogle
måske tror. Vi skal beskytte den
offentlige infrastruktur mod oversvømmelser, men det er ikke vores
opgave at redde private værdier
fra vandskader. Vi får mange
henvendelser fra private borgere,
når vandet stiger, men vores
hjælp består mest i at udlevere
sandsække, forklarer Peter Fjord
Kristensen.

På holdlederniveauet skal alle
holdledere igennem en ekstra 6
timers træning ud over de årlige 24
timers lovpligtige, vedligeholdende
træning i 2020.

Omfanget af indsatserne i 2019
har bevirket, at operativ afdeling
har kunnet fokusere fuldt ud på
den store opgave med uddannelse
og kompetenceudvikling, som er
forankret i afdelingen.
- Vi fortsætter indsatsledernes
kompetenceudvikling.
Vi
har
blandt andet indkøbt nye indsatslederbiler med blandt andet taktiske
tavler som en del af udstyret, som
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EFTERUDDANNELSE I
BRANDSLUKNINGSTEKNIK

bygningerne. Og det jo netop vores
opgave også at redde værdier
og bygninger, siger Peter Fjord
Kristensen.
Han fortæller, at de kompetencer, som kursisterne fra Brand &
Redning MidtVest fik på kurset
Brandslukningsteknik- og Taktik
netop kom til sin ret, da beredskabet blev indsat til en store brand på
en træproduktionsvirksomhed i Hi
Park den 10. december.
- Her lykkedes det os at redde en af
produktionshallerne og en administrationsbygning, netop på grund
af de kompetencer, som hold- og
indsatslederne fik på BTT-kurserne, siger Peter Fjord Kristensen.

TO KÆMPE ØVELSER
Som et vigtigt led i uddannelsesaktiviteterne har operativ afdeling i
2019 brugt ekstra ressourcer på at
deltage i to meget store fuldskala
øvelser, hvor også politiet og sundhedsberedskabet har deltaget.
- Vi afviklede en øvelse med en
busulykke med 25 tilskadekomne.
Det var altså 25 figuranter, der
skulle bjærges og fysisk køres med
ambulancer eller flyves med helikopter til akutmodtagelsen. For
at gøre øvelsen så realistisk som
muligt blev indsatsen livestreamet
og journalisterne fra den lokale
tv-station agerede stressmomenter over for indsatsledelsen.

Fra Brand & Redning MidtVest
havde vi 50 mand med i øvelsen.
Og vi havde indkaldt 50 yderligere
mand til at dække vagten i beredskabet, siger Peter Fjord Kristensen.
En anden af årets store træningsdage foregik i Borris Skydeterræn, hvor beredskabet trænede
bekæmpelse af naturbrande.

- Vi har i operativ afdeling haft et
stort ønske om dette kompetenceløft, men holdlederne har også
selv efterspurgt det. For efter man
er blevet uddannet holdleder fra
Beredskabsstyrelsens
Tekniske
Skole, får man ikke nødvendigvis
særligt meget efteruddannelse
fyldt på. Hvis det er mange år
siden, man er blevet uddannet, kan
man godt føle sig lidt rusten på
nogle områder, siger Peter Fjord
Kristensen om baggrunden for den
ekstra efteruddannelse.
Helt konkret har alle holdledere og
indsatsledere været igennem overbygningskurset Brandslukningsteknik- og Taktik på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole.
- Her lærer man at bruge smartere
slukningsteknikker og nye typer
slukningsudstyr, der minimerer
de efterfølgende vandskader på
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PARADIGMESKIFT GIVER
EKSTRA LEKTIER I
MYNDIGHED OG
FOREBYGGELSE
Hvis medarbejderne i Myndighed
og Forebyggelse har set ekstra
koncentrerede ud i 2019 – og
stadig gør det, så er det ikke uden
grund.
Der er nemlig godt gang i byggerierne og byggeplanerne i Midt- og
Vestjylland. Men derudover betyder indførelsen af det ny Bygningsreglement - BR 18, at opgaverne i
Myndighed og Forebyggelse er
under forandring.
- Den ny lovgivning har medført, at
den brandtekniske sagsbehandling
af brandsikkerheden i nye byggerier er flyttet fra kommunerne og
ud til private, certificerede brandrådgivere. Det betyder, at vi som
fagfolk og brandmyndighed skal
gøre en ekstra indsats for at få
detaljeret viden om, præcis hvad
der bygges. Det er utroligt vigtigt,
for vores beredskab og vores
indsatstaktik skal jo skrues sådan
sammen, så det kan håndtere alle
former for brande og ulykker i nyt
byggeri i vores tre ejerkommuner,
siger afdelingsleder i Myndighed
og Forebyggelse, Rasmus Klüver
Jensen.
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FAKTA
I 2019 har Myndighed og
Forebyggelse foretaget
873 brandsyn, givet 80
midlertidige tilladelser og
behandlet 90 fyrværkerisager og 74 byggesager.
Blandt andet store
byggerier som
psykiatrihospitalet på
DNV-Gødstrup, et
højlager i Paarup og en
nyetableret
kemivirksomhed.

KRÆVER TÆT
DIALOG
Paradigmeskiftet betyder blandt
andet, at medarbejderne i afdelingen skal sætte sig minutiøst
ind det ny Bygningsreglement og
koble sig endnu tættere til arbejdet med kommunernes lokalplaner
og driftsreglerne for hver enkelt
bygning.
Den nye viden som medarbejderne i afdelingen opbygger, skal
deles med operativ afdeling og
værkstedet, der i sidste ende skal
justere materiel og taktik efter den
samlede bygningsmasse i de tre
ejerkommuner.
- Vi skal både have tæt dialog med
kommunernes byggemyndigheder
og med de private, certificerede
brandrådgivere. Og det mærker vi
heldigvis en god gensidig vilje til.
Alle parter er opsatte på at få den
ny modus til fungere. Lige nu er
det en investering at omstille sig,
men fremover skulle det gerne
blive nemmere for alle parter, siger
Rasmus Klüver Jensen, der har
siddet med i flere arbejdsgrupper
under Danske Beredskaber, og haft
en tæt dialog med Trafik-, Bygge
og Boligstyrelsen under udarbejdelsen af de beredskabsmæssige
vejledninger til det ny Bygningsreglement.

BYGGEANSØGNING
TIL SKYSKRABER
Et af de spektakulære og specielle
byggerier, som Brand & Redning
MidtVests beredskab skal kunne
håndtere er den planlagte 320
meter høje Bestseller skyskraber i
Brande.

- Der blev indsendt en byggeansøgning til Ikast-Brande Kommune
i december og vi har naturligvis stor
fokus på at understøtte kommunens byggemyndighed. Vi er i gang
med at forberede os materielt og
uddannelsesmæssigt, så vi er på
forkant den dag, skyskraberen
står færdig, siger Rasmus Klüver
Jensen.

KAMPAGNER
Myndighed og Forebyggelse har
også ansvaret for at gennemføre
forebyggelseskampagner. I 2019
har afdelingen blandt andet afviklet kampagnen ”Sommerland”, der
satte fokus på brandsikkerheden
i de store sommerhusområder på
vestkysten.
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DE FRIVILLIGE HAR SUCCES
MED REKRUTTERING

Der er gode nyheder fra frivilligfronten. Enhederne i Brand &
Redning MidtVests område melder
om en stigende tilgang af nye
frivillige.
- I 2019 lavede vi en hvervekampagne, der resulterede i 14 nye
frivillige i vores frivilligenhed i
Herning og 8 i Ringkøbing. Det
er vi meget tilfredse med, siger
vicekredsleder i Beredskabsfor-
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bundet i Herning-kredsen, Johnny
Leth-Andersen.
Han fortæller, at hans kreds har
trukket på gode kampagneerfaringer via en konsulent i Beredskabsforbundet.
- Det gjorde, at vi fik annonceret i
de rigtige medier og at vi kom ud
og viste vores materiel frem til
nogle events, hvor der var mange

mennesker. Det gav både synlighed og interesse, siger Johnny
Leth-Andersen.
Opgaverne som frivilligenhederne
løser er typisk understøttende
opgaver for det ansatte beredskab.
Det er typisk at sørge for forplejning til brandfolk på indsats og
etablering af lys til indsatser.

- Vi skal også kunne indgå i beredskabet og overtage vagten og
funktionerne på en autosprøjte,
hvis der kommer mange samtidige udrykninger i området, siger
Johnny Leth-Andersen.

Selv om rekrutteringen af de
mange nye frivillige i 2019 har
været en succeshistorie for Johnny
Leth-Andersen og hans frivillige
kolleger, så erkender han, at de
stadig har en udfordring med at
fastholde de eksisterende frivillige.

NYE OPGAVER I 2020

- Der er en del frivillige, der får lyst
til at blive deltidsbrandmænd. Vi
er da stolte af at være fødekæde
til beredskabet, men vi arbejder
også på at fastholde dem som
frivillige hos os, siger Johnny LethAndersen.

De frivillige udfører også årlige tjek
af brandhanerne i Brand & Redning
MidtVests område.
- Og så tjener vi penge til organisationen ved at være samarittervagter til store begivenheder, siger
Johnny Leth-Andersen.

BONUSINFO
Frivilligenheden i
Ringkøbing havde også
succes med rekrutteringen af ny frivillige i 2019.
Her lykkedes det at
hverve 8 nye frivillige.

Han forventer, at de frivillige bliver
inddraget i en ny opgave i 2020.
Nemlig en ny kommunikationsenhed, der blandt andet omfatter indsamling af information via
drone.
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2019
187.129
INDBYGGERE

ANTAL ALARMER I 2019

Feldborg: 25

941 HERAF 549 REELLE, 385 BLINDE, 7 FALSKE
ANTAL ABA 345 33 REELLE 311 BLINDE
GENNEMSNITLIG AFGANGSTID 04:05

Aulum: 57

GENNEMSNITLIG RESPONSTID 09:27

18

STATIONER

Engesvang: 39

Ørnhøj: 26

20

Herning: 226
Ikast: 171

FASTANSATTE
Videbæk: 47

Ringkøbing: 81

250

DELTIDSANSATTE

100

Lem: 12
Hvide Sande: 23

FRIVILLIGE
Nørre Snede: 58

941

Skjern: 69

Brande: 73
Sdr. Felding: 30

ALARMER

32

Tarm: 20

UDKALD FOR FRIVILLIGE
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ORGANISATION

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

RINGKØBING-SKJERN
RINGKØBING-SKJERN

HERNING

HERNING

(Formand)

IKAST-BRANDE

Hans Østergård

IKAST-BRANDE

(Næstformand)

BEREDSKABSKOMMISSION

BEREDSKABSKOMMISSION
TEKNISK RÅD

Ib Lauritsen
Rasmus Norup
Kent Falkenvig
Jens Erik Damgård
John G. Christensen
Carl Jensen
Jens Kaasgaard
Anders Bækgaard
(Medarbejderrep.)

TEKNISK RÅD

BEREDSKABSCHEF

Lars Krarup

Laurits Frandsen
(Frivilligrep.)

Kim Bjerg Wemmelund

SEKRETARIAT

(Sekretær)

BEREDSKABSCHEF

FOREBYGGENDE

OPERATIV

VÆRKSTED

Sagsbehandling

Brandmænd

Slukkerservice

Myndighed

Holdledere

Arbejdsmiljø

Administration

Indsatsledere

Egne køretøjer

Forsikring

Uddannelse

Falck køretøjer

Forebyggelse

SINE

Materiel

Kampagner

ODIN

Kundebiler

RBD

Droner

Kommunale
beredskabsplaner
Midlertidige arrangementer
Brandteknisk
byggesagsbehandling
Beskyttelsesrum
Fyrværkeri
Strandnummerering
Skorstensfejere
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SEKRETARIAT

Stationer
Vagtplaner
Kursusafdelingen
Brandkadetter
Frivillige

FOREBYGGENDE

OPERATIV

VÆRKSTED

Sagsbehandling

Brandmænd

Slukkerservice

Myndighed

Holdledere

Arbejdsmiljø

Administration

Indsatsledere

Egne køretøjer

Forsikring

Uddannelse

Falck køretøjer

Forebyggelse

SINE

Materiel

Kampagner

ODIN

Kundebiler
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HOVED- OG NØGLETAL

DRIFTSREGNSKAB
INDTÆGTER

OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE
ØKONOMISKE NØGLETAL I 1.000 KR.

REGNSKAB 2019

REGNSKAB 2018

REGNSKABSOPGØRELSE
I 1.000 KR.

BUDGET
2018

REGNSKAB
2018

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

36.824

36.792

37.744

37.746

Salg Værksted

1.250

1.277

1.275

1.251

Salg abonnement ABA

2.213

2.291

2.291

2.423

Salg Slukkerservice

630

911

1.500

1.267

Blinde alarmer

1.450

1.471

1.400

1.581

Brandteknisk byggesag

419

446

427

453

Tunge løft

30

100

55

171

Kursusvirksomhed

400

555

700

781

Salg frivillige

450

338

175

224

Enhedstimebetaling

550

773

800

799

Brandkadetter

578

756

580

337

Øvrige indtægter

375

597

342

935

45.169

46.307

47.289

47.968

Indtægter
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Kommunalt tilskud
61

80

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt

36.870

41.592

Omsætningsaktiver i alt

-22.544

-22.383

Likvide beholdninger

28.808

29.402

Balance, passiver
Egenkapital

11.431

18.161

Langfristet gæld

27.479

25.742

Kortfristet gæld

4.224

4.708

Indtægter i alt
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DRIFTSREGNSKAB

DRIFTSREGNSKAB

DRIFTSUDGIFTER

DRIFTSRESULTAT

REGNSKABSOPGØRELSE
I 1.000 KR.

BUDGET
2018

REGNSKAB
2018

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

Driftsudgifter

REGNSKABSOPGØRELSE
I 1.000 KR.

BUDGET
2018

REGNSKAB
2018

BUDGET
2019

REGNSKAB
2019

Driftsresultat før renter

30

100

18

101

Varekøb Værksted

1.226

1.248

1.129

1.279

Renter mv.

30

20

20

40

Varekøb primær drift

19.220

19.446

18.961

19.130

Resultat af driftsvirksomhed

0

80

0

61

Varekøb sekundær drift

380

465

705

634

Anlægsudgifter

0

0

0

0

Driftsomkostninger

200

132

160

146

Salg Beredskabsbygning og grund

0

0

0

0

Frivillige

537

507

350

604

Resultat i alt

0

80

0

61

16.091

15.684

17.196

16.619

70

219

678

588

Lokaleomkostninger

1.912

1.586

1.745

1.557

Autodrift

3.513

3.004

4.289

3.524

Primære adm. Omkostninger

1.089

1.075

1.095

1.072

Sekundære adm. Omkostninger

228

229

275

225

Brandkadetter

673

483

686

385

0

2.129

0

2.104

45.139

46.207

47.271

47.867

Personaleomkostninger
Kursusvirksomhed

Anskaffelser
Driftsudgifter i alt
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BALANCE

BALANCE

AKTIVER

PASSIVER

BALANCE I 1.000 KR.

ÅBNINGBALANCE
01.01 2019

ULTIMO 2019

Materielle anlægsaktiver
1.035

1.035

Bygninger

15.236

14.671

25.196

21.102

125

62

I alt

41.592

36.870

OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER

-22.383

-22.544

LIKVIDE BEHOLDNINGER

29.402

28.808

AKTIVER I ALT

48.611

43.134

Øvrige driftsmidler
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ULTIMO 2019

18.161

11.431

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

25.742

27.479

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

4.708

4.224

PASSIVER I ALT

48.611

43.134

EGENKAPITAL

Grunde

Tekniske anlæg/Køretøjer

ÅBNINGBALANCE
01.01 2019

BALANCE I 1.000 KR.
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H. P. Hansens Vej 112 B
DK-7400 Herning
Tlf. 96 28 11 12
mail: post@brmv.dk
www.brmv.dk

