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VEDR. Bestyrelsesmøde i 
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S 

 

DATO / STED 
 

Tirsdag den 3. september 2019 
 

Klokken: 9:00-11:00 
 

Businessparken Struer 
Fælledvej 17 
7600 Struer 

 

DELTAGERE 
 

Erik Flyvholm (formand), Lemvig Kommune 
Niels Viggo Lynghøj (næstformand), Struer Kommune 
Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune 
H. C. Østerbye, Holstebro Kommune 
Kenneth Bro, Lemvig Kommune 
Marianne Bredal, Struer Kommune 
Jens Kristian Hedegaard, Holstebro Kommune 
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi 
Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør 
Jan Vestentoft, repræsentant for de frivillige, observatør 
Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen 

 
REFERENT 

 
Birgitte Holmgaard Mikkelsen, Nordvestjyllands Brandvæsen 

 
AFBUD 

 
Bente Østergaard, Skive Kommune 

 

 

 

Referat 

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. maj 2019 
2. Siden sidst 
3. Økonomi – Lukket punkt 
4. Udbud eller hjemtagelse af brandslujningen fra Falck – Lukket punkt 
5. Eventuelt 
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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. maj 2019 
 

Sagsfremstilling: 
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde ønskes godkendt. 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at mødedeltagerne godkender referat fra bestyrelsesmødet den 10. maj 
2019 

 
Bilag: 
Referat – Bestyrelsesmøde – 10. maj 2019 

 
Beslutning: 
Referatet godkendt. 

 
2. Siden sidst 

 
Sagsfremstilling: 
Beredskabschefen giver en orientering om aktuelle sager på myndighedsområdet og det 
operative område. 

• Besøg af Arbejdstilsynet 

• APV på egne stationer 

• Plejehjemsrunder 

• Beredskabsplaner 

• Brandkadetter og veteraner i beredskabet 

 

Indstilling: 
Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning. 

 
Bilag: 
Ingen. 

 

Beslutning: 
Beredskabschefen gav en orientering om følgende emner: 

• Arbejdstilsynet har været på besøg på stationen i Skive, hvor et af 
fokusområderne var vask af branddragter, som har været udsat for sod. Indtil 
videre løser vi problemet på vores egne stationer ved at få vasket dragterne på et 
vaskeri i Lemvig. Der var desuden fokus på tunge løft og APV. 

• Der er lavet APV på vores egne stationer. De var positive hele vejen rundt, bortset 
fra at en enkelt har følt sig mobbet. Her er der lavet en handlingsplan. 

• Vi er i gang med plejehjemsrunder i de fire kommuner sammen med folk fra 
kommunerne og plejehjemsledere. Der er fokus på, at vi ad dialogens vej skal 
sørge for, at der bliver strammet op på overholdelse af reglerne. Vi regner med at 
være færdig med arbejdet ved årets udgang. 

• Der har været arbejdet intenst med beredskabsplanerne. Der skal foretages 
løbende justeringer. Inden nytår skal der holdes øvelse for den øverste direktion i 
de fire kommuner. Når vi kommer til årets udgang, er der ikke så mange 
ressourcer til beredskabsplanerne, og det skal overvejes, hvordan kommunerne 
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bibeholder det høje niveau fremover. Vi er stadig fra beredskabets side 
behjælpelige, men skal niveauet fastholdes, skal der findes penge til løbende 
ajourføring og afholdelse af øvelser. 

• Udfærdigelsen af den nye RBD er i gang. Har ligget stille lidt tid, da arbejde med 
robusthedsanalyse samt at vi har været ramt af sygdom har fyldt en del hen over 
sommeren. 

• Der blev givet en orientering om projekterne med brandkadetter og veteraner i 
beredskabet. Beredskabet har fremsendt nogle projektbeskrivelser til 
ejerkommunerne og afventer herefter et eventuelt behov hos de enkelte 
ejerkommuner. 

• Der blev givet en orientering om robusthedsanalysen. 

• Der bliver indkøbt ny vagtcentral i Lemvig. Det er ikke muligt længere at sende 
kvitteringer til den. Det er aftalt med Kommune Leasing, at de står for 
finansieringen. 

 
 

3. Økonomi – Lukket punkt 
 
 

4. Udbud eller hjemtagelse af brandslukningen fra Falck – Lukket punkt  

 

5. Eventuelt 
 

Datoer for bestyrelsesmøder i 2020: 
Fredag den 28. februar 
Onsdag den 6. maj 
Fredag den 4. september 
Fredag den 4. december 
Mødetidspunkt kl. 09.00-12.00 


