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VEDR. Bestyrelsesmøde i  
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S 
 

  

DATO / STED Tirsdag den 20. september 2016 
 
Klokken: 9:00-11:00 
 
Businesspark Struer 
Fælledvej 17 
7600 Struer 
 
 

DELTAGERE H.C. Østerby (formand), Holstebro Kommune  
Mads Jakobsen, Struer Kommune  
Betina Bugge, Skive Kommune (suppleant) 
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 Anne Bylov, Nordvestjyllands Brandvæsen 
 
 

BEMÆRKNINGER Afbud fra Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune  
Afbud fra Erik Flyvholm (næstformand), Lemvig Kommune 
Afbud fra Jens Kaasgaard, Midt-og Vestjyllands Politi 
 
H.C. Østerby (formand), Holstebro Kommune, deltog kun delvist i 
punkt 6 og ikke i punkt 7. 
 
 
 

 
Referat  
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2016 
2. Siden sidst - lukket punkt 
3. Budgetopfølgning - lukket punkt 
4. Forslag til løsning af økonomiske udeståender - lukket punkt 
5. Økonomi i.f.m. ABA - lukket punkt 
6. Brandkadetprojekt 
7. Eventuelt 
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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2016 
 
Sagsfremstilling: 
Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde ønskes godkendt. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra bestyrelsesmødet den 29. marts 
2016. 
 
Bilag: 
Referat – Bestyrelsesmøde – 29. marts 2016.pdf 
 
Beslutning: 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Lukket punkt 

  
 

3. Lukket punkt 
 

 
4. Lukket punkt 

 
 

5. Lukket punkt 
 
 

6. Brandkadetprojekt 
 

Sagsfremstilling: 
Siden 2015 har der i Holstebro Kommune været kørt projekter med brandkadetter. 
 
På mødet gives der en præsentation af projektet. 
 
Der ønske en drøftelse af mulighederne for forankring af projektet i Nordvestjyllands 
Brandvæsen. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulighederne for forankring af brandkadet projektet i 
Nordvestjyllands Brandvæsen. 
 
Bilag: 
Ingen. 
 
Beslutning: 
Projektet blev kort præsenteret: 

• har kørt i Holstebro Kommune siden 2015 med stor succes - ca. 100 unge har 
gennemført pt. 

• er forankret i Danske Beredskaber. 
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• støttes finansielt af Velux Fonden og TrygFonden. 

• består af to forskellige holdtyper: Ildfluer (10- ca. 13 år) og Brandkadet (ca. 13 -
16 år). 

• deltagerne er udvalgt / visiteret af kommunen. 
 
Formålet med projektet er at: 

• bygge bro mellem de unge og brand- og redningspersonel. 

• tilbyde aktiviteter, der kan være med til at mindske hærværksbrande. 

• give de unge en meningsfuld tilgang til uddannelse og job. 

• styrke de unges deltagelse i lokalmiljøet. 

• styrke inklusionen af sårbare unge. 

• give indsatspersonel et bedre kendskab til ungemiljøet i udsatte boligområder. 
 
Projektet kan også bruges i rekruttering af nye deltidsbrandmænd og frivillige på sigt. 
 
Nordvestjyllands Brandvæsen stiller faglige instruktører og materiel til rådighed. 
 
Omkostninger til instruktører og udgifter relateret direkte til projektet faktureres videre 
(uden fortjeneste) til Holstebro Kommune. 
 
Det blev under drøftelsen præciseret, at en forankring i Nordvestjyllands Brandvæsen 
skulle ske med henblik på udbredelse af projektet til de øvrige tre interessentkommuner. 
 
Der var som udgangspunkt opbakning fra bestyrelsen til at forankre projektet i Nord-
vestjyllands Brandvæsen samt at udbrede projektet til alle interessentkommuner. Det 
blev besluttet at der på næste bestyrelsesmøde skal afholdes en temadrøftelse om 
brandkadetprojektet. Der skal inviteres en relevant person, som er involveret i projektet, 
til at fortælle mere om det, ca. 10 min. 
 
Forud for temadrøftelsen undersøges det, hvad omkostningsniveauet for projektet er, og 
hvorledes økonomien forventes at se ud, når fondene ikke længere støtter projektet. 
 

 
7. Eventuelt 
 
- 

 


