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VEDR. Bestyrelsesmøde i  
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S 
 

  

DATO / STED Fredag den 22. september 2017 
 
Klokken: 9:00-11:00 
 
Businesspark Struer 
Fælledvej 17 
7600 Struer 
 
 

DELTAGERE Erik Flyvholm (næstformand), Lemvig Kommune 
Mads Jakobsen, Struer Kommune  
Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune  
Kim Bak Kristensen Holstebro Kommune 
Kenneth Bro, Lemvig Kommune 
Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune  
Berit Kjølhede, Skive Kommune  
Lotte Bonde, repræsentant for de frivillige, observatør 
Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør  
Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen 
 
 

REFERENT Betina Elgaard, Nordvestjyllands Brandvæsen 
 
 

BEMÆRKNINGER Afbud fra H.C. Østerby (formand), Holstebro Kommune 
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi 
 
 

 
Referat  
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. marts 2017 
2. Siden sidst 
3. Økonomi – lukket punkt 
4. Risikobaseret dimensionering 2014-2017 – lukket punkt 
5. Forlængelse af brandkontrakter for Holstebro og Struer Kommune – lukket 

punkt 
6. Eventuelt 
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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. marts 2017 
 
Sagsfremstilling: 
Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde ønskes godkendt. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra bestyrelsesmødet den 10. marts 
2017. 
 
Bilag: 
Referat – Bestyrelsesmøde – 10. marts 2017 
 
Beslutning: 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Siden sidst 

 
Sagsfremstilling: 
Claus Bo Nielsen giver en orientering om, hvad der er sket siden sidste 
bestyrelsesmøde. 
 
Der gives bl.a. en status på det operative og administrative område. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Ingen. 
 
Beslutning: 
Der afholdes for nuværende stationsrunder for brandfolk på alle 14 lokationer med 
følgende dagsorden: ”Vil du høre nyt om Nordvestjyllands Brandvæsen? Vil du bidrage 
med inputs til den nye risikobaseret dimensionering? Så kom og mød os på din 
brandstation – din mening tæller”. 
 
Der har været afholdt årsmøde ved Danske Beredskaber, hvor H. C. Østerby deltog i et 
politisk topmøde. 
 
Efter aftale med embedsmandsudvalget har Nordvestjyllands Brandvæsen været 
behjælpelige med gennemlæsning af de gamle beredskabsplaner i de 4 kommuner, hvor 
hovedplanen skal godkendes i hvert byråd inden den 31. december 2017. Den 
godkendte beredskabsplan sendes efterfølgende til Beredskabsstyrelsen til orientering. 
Primo 2018 igangsættes processen med Nordvestjyllands Brandvæsens facilitering af de 
4 kommuners nye beredskabsplaner for perioden 2018-2021. 
 
På beredskabschefens initiativ planlægges der møder med de ansvarlige for havnene i 
vort område med henblik på forventningsafstemning af snitfladerne mellem havnen og 
beredskabet i forbindelse med brand, forurening, terror med videre.  
 



 
 

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S Side 3 af 3 
Møde den 22. september 2017  

  

Samarbejdet med de 4 kommuner på myndighedsområdet fungerer yderst 
hensigtsmæssigt set fra Nordvestjyllands Brandvæsens side. Sagsbehandlingstid er 
gennemsnitlig knap 2 uger. 
 
Der er gennemført ca. 70 % af brandsyn for 2017. Alle brandsyn for 2017 forventes at 
være gennemført inden december 2017, således samtlige brandsyn helt sikkert er 
gennemført ved årets udgang. 
 
Der skal undersøges, hvordan vort område er stillet ved højvandsudfordringer i forhold til 
rekvirering af mobile dæmninger fra Beredskabsstyrelsen. Beredskabschefen blev pålagt 
at undersøge priser på mobile dæmninger med et evt. fælles kommunalt indkøb for øje. 
For at fastlægge en samlet pris på ovennævnte findes det hensigtsmæssigt med et 
overslag over mængdebehovet i de 4 kommuner.  

 
 
3. Lukket punkt 

 
 

4. Lukket punkt 
 

 
5. Lukket punkt 

 
 
6. Eventuelt 
 
Datoer for nytårsparoler 2017/2018 er fastlagt. 

• Ulfborg, fredag den 29. december kl. 10.00. 

• Holstebro, lørdag den 6. januar kl. 11.00. 

• Thyborøn, Lemvig og Bækmarksbro, lørdag den 6. januar kl. 14.00 (Harboøre). 

• Struer, Thyholm, søndag den 7. januar kl. 11.00 (Struer). 

• Vinderup, søndag den 7. januar kl. 14.00. 

• Skive, Durup og Balling, lørdag den 13. januar kl. 11.00 (Skive). 

• De frivillige, lørdag den 20. januar kl. 10.00 (Holstebro). 
 
 
 

 
 
 
 

 


