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Velkommen til årsmøde 
i vores metropol
Trekantområdet er en metropol på vej – vi er glade for at se jer!

Det er mig en stor glæde, at Danske Beredskaber har valgt at holde årsmøde her i Vejle. 

Vejle Kommune er kendt for sin centrale beliggenhed og er et knudepunkt i Trekantområdet. Vi forbinder 
jer med alting – her står tingene aldrig stille. Vi tror på, at vækst og udvikling skabes bedst af mennesker, 
der tager ansvar for tingene og for hinanden.

Sådan er det også inden for beredskabet – I stiller altid op, når der er brug for jer. Løser opgaverne med 
stor professionel faglighed, hjerteblod og dedikeret omsorg. Det giver respekt, og den respekt skal I vær-
ne om og bruge som det skulderklap i hverdagen, der holder jer skarpe.

Som formand for Beredskabskommissionen i Trekantområdet er jeg helt tæt på beredskabsindsatsen og 
dermed også på den store strukturreform, som de kommunale beredskaber gennemgår. 

I Trekantområdet er seks kommuner gået sammen om at etablere et samlet beredskab – Trekantområ-
dets Brandvæsen. Den opgave arbejder vi fokuseret med, og vi er godt på vej.

T: 39 66 31 31   info@ihm.dk   www.ihm.dk

Én løsning. Én leverandør. Ét ansvar. Total sikkerhed.

Totalleverandør af  
Fremtidssikrede kommunikationsløsninger
• Nem skalering
• Robust løsning
• Oppetid på næsten 100%
• 24/7 Service og Support

Mød os på  
Brandpunkt 26
Hør bl.a. om
Intelligent Alarmering’

Program for Årsmødet i Vejle, august 2016 – udgivet af Danske Beredskaber
Redaktion Cecilie Christensen - Layout Minigrafik.dk - Tryk Cool Gray

Det er bydende nødvendigt med et robust, effektivt 
og professionelt beredskab, når udfordringerne 
skal imødegås, og borgernes og virksomhedernes 
legitime forventninger på området skal indfries.

Beredskabet skal være vores sikkerhedsnet, der 
skaber tryghed for borgere og virksomheder. 

Endnu engang velkommen til Vejle og til Trekan-
tområdet. Jeg håber, I får et stort udbytte af det 
faglige islæt, og at I benytter jer af lejligheden til at 
opleve det væld af kulturoplevelser, området byder 
på. Og husk - vi er kåret til Danmarks bedste han-
delsby, så måske I skal have lidt med hjem!

Rigtig hjertelig velkommen

Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester
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Danske Beredskaber 
er også nordiske
Foreningens navn indikerer ganske vist noget andet, men faktisk har Danske 
Beredskaber også stærke bånd til Færøerne og Grønland.

I foreningens tidligere struktur var de to nordiske 
områder henholdsvis kreds 6 og kreds 7 i FKB.
Med den nye organisering er de to områder nu i 
stedet blevet selvstændige medlemmer med hver 
sin selvstændige forening, der er fødte associerede 
medlemmer af Danske Beredskaber.
Som det hedder i vedtægterne; ”… Som associerede 
og kontingentfrie medlemmer af foreningen er op-
taget:
Den for Færøerne oprettede forening “Felagið Sløk-
kiliðsleiðarar” 
Den for Grønland oprettede forening ”Kalaallit 
nunaanni qatserisartut”. …” 

Ligeværdige samarbejdspartnere
De associerede medlemmer er i enhver henseende 
uafhængige juridisk og økonomisk af Danske Bered-
skaber, men er eksempelvis berettigede til adgang 
til foreningens generalforsamling og årsmøde, er 
berettigede til deltagelse i foreningens udvalgte ak-
tiviteter og modtager løbende information fra foreningen. 

”Vi synes, det giver rigtig god mening, at færingerne 

og grønlænderne – i stedet for at være underlagt et 
dansk system – får hver deres egen, selvstændige 
forening, som er en ligeværdig samarbejdspart til 
Danske Beredskaber,” siger sekretariatschef i Dan-
ske Beredskaber, Bjarne Nigaard, og tilføjer:
”Både i Grønland og Færøerne har de egne særlige 
forhold, politiske systemer og lokale regler. Derfor 
skal de to områder selvfølgelig have en egen orga-
nisation, der kan have fuldt fokus på netop de lokale 
forhold.”

Udveksler erfaringer
På det faglige område er der stadig tæt samarbejde 
og erfaringsudveksling. Senest deltog Danske Be-
redskaber i forsommeren både i det færøske årsmø-
de og det grønlandske årsmøde.

Der er også aftaler om samarbejde om visse admini-
strative opgaver. Eksempelvis bistår Danske Bered-
skaber den grønlandske organisation med at justere 
sine vedtægter.
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Det lokale beredskab i tal:

Trekantområdets Brandvæsen

1. januar 2016 blev det nye Trekantområdets Brand-
væsen en realitet. Beredskabsenheden er et såkaldt § 
60-selskab, der arbejder som et fælleskommunalt sel-
skab i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse § 60.
Trekantområdets Brandvæsen betjener en befolk-
ning på næsten 360.000 indbyggere. Beredskabet 
dækker Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Bil-
lund og Vejen kommuner, der svarer til et område på 
3.449 kvadratkilometer.
Det lokale beredskab i Trekantområdet råder over 
20 brandstationer. Her ud over drives fire stationer i 
Hedensted Kommune med Trekantområdets Brand-
væsen som entreprenør. Beredskabet har ansat cirka 

300 fuldtids- og deltidsansatte og cirka 280 frivillige 
brandmænd. Derudover arbejder cirka 230 fuldtids- 
og deltidsansatte ved Falck på brandstationerne i 
dækningsområdet. 
Som led i fusionen mellem de seks kommuners be-
redskaber blev Lars Nordahl Lemvigh ansat som ny 
beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæ-
sen. Han kommer fra et job som direktør for Sikker-
hed og Beredskab i DSB og er oprindeligt uddannet 
officer i Forsvaret. Lars Nordahl Lemvigh tiltrådte 
som ny beredskabsdirektør i juni 2015.
Trekantområdets Brandvæsens årlige budget er på 
cirka 75 millioner kroner.

I år afholdes Danske Beredskabers årsmøde i Vejle, der er en del af det nye Trekantområdets 
Brandvæsen. Bliv klogere på tallene bag det lokale beredskab her.

Foto: Johannes Iversen
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scene 1 scene 2

OversigtOversigt over brandpunkter
Firma/organisation

112materiel.dk - Mørkedal Telecom A/S, Linde Brandmateriel 
ApS, Hytor A/S, Dansk Uniform, Innovative Business Software
Alcensoft A/S
AMS - Akut Miljø Service
Apollo Brandmateriel A/S
Autotec ApS
Autronica Fire & Security A/S
AVK Danmark A/S
Birepo
Celab Communications Danmark A/S
Center for Beredskabspsykologi
CFB, Rigspolitiet
Condor int. Clothing A/S
Dansk Brand- og sikringsinstitut(DBI)
Dansk Bygningskontrol
Dansk industri og skadeservice
Dekra
Dräger Danmark A/S
Ecolab
Electrolux Professional A/S
Enviroment Solutions ApS
Falck
Ferno Norden
GearTeam
Geograf A/S
GKV Brandmateriel Aps
Haarby Karosseri ApS
Hamag A/S
Hauberg Technique A/S
Hoffmann firmatøj
Hovedstadens Beredskab
Hytor A/S
ICM A/S
IEA - Brand og Redning
IHM P/S
Informi GIS
KommuneKredit
Lectron ApS
Lotek A/S
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Oliesug Aps
Optisafe Førstehjælp ApS
Order group ApS
PMC Lucas
Polygon A/S
Pro-Safe A/S
Procurator A/S
Professionshøjskolen Metropol
Radiocom Danmark A/S
Recover Nordic

Standnummer

46,47,48,53,54,55

18
12

56
US5

16
76
57

40,41
62
78
11

70
79

3
17

28,49,50,51,52
31
32

US12
42,43,44

33,34
US4

66
US2,US3

58
77

US17
6

68
US16
US9

US15
26
27
8

13
US10,US11,60,61

75
21

US14
64
14
63

US6
15
35
25
59

Rescue Center Denmark
RescueTekniq
RK Brand og Teknik A/S og BS Support
RM-Group A/S
Rodvig Bags / Genopliv
Røde Kors
Safidan/ Sicom A/S
Scania Danmark A/S
Shouldersink ApS
Siemens A/S
SimaTech
Skadeservice Danmark
SmartGuard
SSG A/S
Sweden entry tool
Tasko ApS
TDC Erhverv/TDC Alarmnet
Teracom A/S
Topparts
UMS ApS
Uni-Safe A/S
Viking Life-Saving Equipment A/S

67
22,23

US7,US8
36

2
24
39

US13
4

72
37
65

9
69

US1
45
73

10,US18
74

5
7

29,30
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Innovative Business Software A/S  •  Landemærket 10, 6. sal  •  1119 København K  •  T 3373 4000  •  info@innovative.dk  •  www.innovative.dk

Den sikre løsning til
de nye beredskaber

Alarmer • Opgave- og Ressourcestyring • Mobile Enheder

Besøg os på
Brandpunkt 
47/48
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Beredskab & Sikkerhed  Randers, Favrskov, Djursland

Beredskab Fyn

Beredskab Øst

Bornholm

Brand & Redning MidtVest

Vestsjællands Brandvæsen

Brand og Redning Sønderjylland

Frederiksborg Brand og Redning

Helsingør Kommunes Beredskab

Hovedstadens Beredskab

Lolland-Falster Brandvæsen

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning

Nordjyllands Beredskab

Nordsjællands Brandvæsen

Nordvestjyllands Brandvæsen

Østjyllands Beredskab

Østsjællands Beredskab

Slagelse Brand & Redning

Sønderborg Brand og Redning

Sydøstjyllands Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen

Tårnby Brandvæsen

Trekantområdets Brandvæsen

De 24 nye beredskabsenheder
 

Fra 1. januar 2016 blev 87 beredskaber sammenlagt til 24 nye og større 
enheder. På kortet kan du se, hvilket beredskab der dækker dit område.
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Du har måske modtaget et nyhedsbrev. Eller set 
navnet poppe op i dit feed på Facebook med jævne 
mellemrum. Måske er du helt opdateret på, at det, 
alle gik rundt og kaldte FKB, nu hedder Danske Be-
redskaber – eller også har du lige brug for en hurtig 
genopfriskning.

Siden årsskiftet har Foreningen af Kommunale 
Brandvæsner arbejdet under navnet Danske Bered-
skaber. Det skete som led i en større omorganisering 
af foreningen, der blandt andet betød, at foreningen 
oprustede med et nyt sekretariat og flere nye med-
arbejdere. 

Større synlighed
Årsagen til foreningens ønske om forandring var en-
kel. Det nye landsskab med færre, men større enhe-
der kaldte på en synlig og slagkraftig organisation, 

der kunne tage teten og være proaktiv i debatterne 
om udformningen af og udfordringerne for bered-
skabet.

På den baggrund blev Bjarne Nigaard, der er uddan-
net jurist, ansat som foreningens sekretariatschef. 
Han har siden sin ansættelse arbejdet på at skabe 
den nødvendige synlighed af foreningen over for 
både befolkningen og politikerne.
”Mit mål er fortsat, at vi skal være den organisati-
on, medier og politikere henvender sig til, når de har 
brug for viden om beredskabet. De sidste otte må-
neder synes jeg, vi har taget et stort skridt i netop 
den retning, selv om det naturligvis er en længere 
proces at opfylde sådan en målsætning,” siger Bjar-
ne Nigaard.

Digitalt fokus
Den nye kurs for foreningen har blandt andet bety-
det et farvel til tidsskriftet Brandvæsen, der forelø-
bigt udkom for sidste gang i december 2015. I stedet 
er fokus rettet mod Danske Beredskabers hjemme-
side, hvor der flere gange ugentligt er nye, aktuelle 
historier om de kommunale beredskaber.
”Det har skabt et helt andet flow og givet os mulig-
hed for at reagere med det samme på de ting, der 
sker. Et blad som Brandvæsen havde enormt mange 
kvaliteter, men indholdet var i mange tilfælde alle-
rede af ældre dato, når bladet udkom. Det går ikke i 
den verden, vi lever i, hvor historierne hele tiden ud-
vikler sig og kalder på opdateringer,” siger journalist 
i Danske Beredskaber, Cecilie Christensen.

Ny satsning under Årsmødet
Samtidig er foreningen blevet mere aktiv på de so-
ciale medier. I øjeblikket er Danske Beredskaber til 
stede på Facebook, Twitter, YouTube og – som no-
get nyt – Snapchat. Sidstnævnte er en af satsninger-
ne under Årsmødet, hvor foreningen vil bruge det 
sociale medie til at formidle det, der sker. Lynhurtigt.
”Snapchat er et genialt medie til at sprede budska-
bet om, hvad der sker lige nu. Vi vil sende billeder og 

Under Årsmødet kan du følge Danske 
Beredskaber på:
       @DanskBeredskab
       Danske Beredskaber
       dkberedskaber
       danskeberedskaber.dk 

Gammel forening i nye klæder

små videosekvenser fra scenerne og fra udstillernes 
stande, så man som deltager bliver opmærksom på 
de mange muligheder og oplevelser, Årsmødet til-
byder i det øjeblik, du modtager ’snappen’,” siger 
Cecilie Christensen og tilføjer, at selv om Snapchat 
som udgangspunkt henvender sig til en yngre mål-
gruppe, er Snapchat det hurtigst voksende sociale 
medie i Danmark. 

Projektkontor under samme tag
Danske Beredskaber holder til på hovedbrandstatio-
nen i København, hvor foreningen har lejet sig ind på 
tredje etage. Foruden sekretariatschef og journalist 
rummer sekretariatet også studentermedarbejder 
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Det er ikke kun beredskabsenhederne rundt i landet, der har gennemgået en stor forandring siden nytår. 
Også Foreningen af Kommunale Brandvæsner har fået et løft med nyt sekretariat og kaldenavn.



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægter af 22. august 2012, med rettelser af 27. august 2014, for Klubben af Seniorer i FKB, indkaldes 
hermed til ordinær generalforsamling 

onsdag d. 24. august 2016 kl. 16:00
i DGI-huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.

Generalforsamlingen er for FKBs seniormedlemmer samt ikke tjenestegørende 
æresmedlemmer.

DAGSORDEN:

a. Valg af dirigent
b. Klubbens formand aflægger beretning
c. Regnskab for foregående regnskabsår (perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016)
d. Budget for indeværende regnskabsår (perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017), herunder  
     fastsættelse af kontingent
e. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 På valg er: Frede Mortensen, kreds 1, 
  Niels Hejslet, kreds 3, og
  Hans Chr. Høegh, kreds 5
    Bestyrelsen indstiller til genvalg af Frede Mortensen, Niels Hejslet og Hans Chr. Høegh
f. Indkomne forslag (bl.a. som konsekvens af de ændringer, der er sket i hovedforeningen (FKB) fremsætter bestyrel-
sen forslag til ændringer i klubbens vedtægter) 
g. Eventuelt

T.K.Jensen
formand for Seniorklubben

SENIORER i FKB
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Andreas Schuldt Jørgensen og to projekt-
ansatte fra Brandkadetter i Danmark. 
Maria Wiktoria Karolini er projektchef, 
mens Rikke Espersen arbejder som pro-
jektmedarbejder.
Brandkadetter i Danmark er et initiativ 
under Danske Beredskaber og finansieres 
af TrygFonden og Velux Fonden. Baggrun-
den for initiativet er et ønske om at udbre-
de de gode erfaringer fra de beredskaber, 
som gennem de senere år har tilbudt loka-
le unge en uddannelse som brandkadet. 
Lige nu findes projektet i otte kommuner.
Tidligere holdt Brandkadetter i Danmark 
til på brandstationen i Kokkedal i Nord-
sjælland, men da det nye sekretariat blev 
oprettet i begyndelsen af året, gav det rig-
tig god mening at flytte brandkadetpro-
jektet med ind på hovedbrandstationen. 
Det fortæller sekretariatschef Bjarne Ni-
gaard.
”Helt grundlæggende er det rart at være 
samlet, så vi bedre kan koordinere vores 
indsats. Samtidig giver det en helt anden 
synergieffekt, at vi sidder sammen, fordi 
vi kan trække på hinandens kompetencer 
og ressourcer i det arbejde, vi laver. Det 
gør en stor forskel i en forening af vores 
størrelse.”

Nye vedtægter
På en ekstraordinær generalforsamling i 
april i år vedtog de lidt over 40 fremmød-
te medlemmer en række ændringer af for-
eningens vedtægter, der gør Danske Be-
redskaber til en endnu mere strømlinet og 
moderne interesseorganisation.
Med de nye vedtægter er de personlige 
A-medlemskaber fortid. Fremtidens pri-
16 17

mærmedlemmer er de kommunale beredskabsenheder, der 
bidrager med kontingent efter en fordelingsnøgle med et fast 
bidrag og en variabel betaling per indbygger i eget område.
Foreningens bestyrelse vil til generalforsamlingen på Årsmø-
det blive valgt blandt de øverste chefer, mens hvert medlems 
ansatte kan deltage i de mange netværk, faglige arbejdsgrup-
per, studieture og andre foreningsaktiviteter.
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I Kolding er endnu et hold brandkadetter på vej til at 
blive flyveklare. Det er tredje hold på bare halvandet 
år, og der er mange flere i sigte. For konceptet bag 
Brandkadetter i Danmark har vist sig at være en suc-
ces, også på denne egn. 

Det fortæller afdelingsleder i Ungdomsskolen Kol-
ding, Morten Schlægelberger. Han havde tilfældigt 
læst om brandkadetprojektet i ungdomsskolens 
blad og blev inspireret. Sammen med en medarbej-
der fra brandvæsnet i Kolding lykkedes det ham at få 
konceptet til byen i begyndelsen af 2015.
”Jeg synes, det lød spændende og ikke mindst helt 
oplagt, at det var os som ungdomsskole, der skul-
le gå ind og være bindeled mellem folkeskolen og 
beredskabet. Nu, halvandet år senere, kan jeg med 
overbevisning i stemmen sige, at det er jeg virkelig 
glad for, vi gjorde.”

Et socialt ansvar
Konceptet bag Brandkadetter i Danmark bygger på 
tanken om at skabe et nyt læringsmiljø for unge, 
der har faglige, sociale eller personlige udfordrin-
ger. Holdene består typisk af en blanding af både 
ressourcestærke og ressourcesvage elever. På den 

måde får de unge mulighed for at indgå i nye fælles-
skaber og bryde gamle mønstre og roller. 
I Trekantområdet er det ikke kun Kolding, der er en 
del af det landsdækkende projekt. Også Vejle ud-
danner brandkadetter og har gennemført forløb 
med hele 23 hold i skrivende stund. Hos det lokale 
beredskab ønsker man, at brandkadetprojektet bli-
ver en del af beredskabets CSR-strategi i den kom-
mende risikobaserede dimensionering, som netop 
er på tegnebrættet. 
”Vores CSR-strategi skal handle om at være noget 
lokalt. At gøre noget lokalt. Og dem, vi bedst kan 
være noget for, er de unge mennesker, som er åbne 
for at se og høre, hvad der sker omkring dem. Vi vil 
gerne give de unge en god start på voksenlivet og 
give dem de bedst mulige betingelser for at blom-
stre i lokalsamfundet,” siger myndighedschef i Tre-
kantområdets Brandvæsen, Claus Lund.

Positiv udvikling
Brandkadetholdene i Kolding består af 7. og 8. klas-
ses elever fra de lokale folkeskoler. Det er byens 
ungdomsskole, der rekrutterer de unge fra folkesko-
lerne, og det er også ungdomsskolen, der har kon-
takten til både skole og forældre. Denne konstellati-

on betyder, at brandmændene kan have fuldt fokus 
på at undervise, og det har vist sig at fungere rigtig 
godt, fortæller Morten Schlægelberger. Andre ste-
der i landet er det i større omfang beredskabet, der 
med succes varetager opgaverne med rekruttering 
og kontakt til skole og forældre.

I Kolding gennemgår kadetterne et grundforløb på 
otte uger, som også omfatter heldagsundervisning. 
Herefter skal kadetterne følge et 12 ugers praktikfor-
løb, hvor de blandt andet undervises i at blive ro-
buste borgere. Efter endt praktikforløb har de unge 
bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brand-
kadetter.

”Vores erfaring er, at der sker så mange positive ting 
med de unge, når de møder brandmændene, får uni-
form på og bliver en del af et nyt og anderledes mil-
jø. De unge, der har været vant til at få nederlag på 
nederlag, får i stedet nogle øjeblikkelige successer, 
fordi de bliver mødt med holdningen, at det her, det 
kan de godt klare. Det er meget givende for deres 
personlige udvikling,” siger Morten Schlægelberger.

I øjeblikket arbejder holdet bag brandkadetter-

ne i Kolding på et nyt initiativ. De ønsker at skabe 
et hold for de 8. klasses elever, der bliver erklæret  
ikke-uddannelsesparate, når lærerne skal vurdere, 
om eleverne er fagligt, socialt og personligt klar til 
videre uddannelse. Morten Schlægelberger håber, 
at holdet kan starte op i begyndelsen af 2017.

Et godt og afprøvet koncept
Brandkadetter i Danmark er et initiativ under Dan-
ske Beredskaber og er finansieret af TrygFonden og 
Velux Fonden. På landsplan er otte kommuner en 
del af projektet, og målsætningen er at starte fire 
nye afdelinger op i løbet af det næste halvandet år. 
Hos Trekantområdets Brandvæsen overvejer man at 
udbrede brandkadetprojektet til flere steder i dæk-
ningsområdet.
”Når vi laver forretningsplaner og strategier, ser vi 
naturligvis også på vores samfundsansvar. Vi er – og 
ønsker fortsat at være – en vigtig del af lokalsamfun-
det, og det er brandkadetterne med til at forankre. 
Det er et godt og afprøvet koncept, der har succes 
rundt i landet, og derfor er det også nemt at adapte-
re til resten af vores område,” siger Claus Lund.

I Kolding får brandkadetprojektet også roser med på 
vejen. For Morten Schlægelberger har det været po-
sitivt at opleve brandmændenes professionalisme 
og velvilje til at få projektet op at køre.
”Brandmændene er hamrende dygtige, og jeg beun-
drer den disciplin, de har. Det er helt tydeligt, at de-
res tilgang til tingene smitter positivt af på de unge 
og også giver flere af dem lyst til at udforske livet 
som brandmand endnu mere. Jeg kan kun anbefale 
projektet til andre og håber, at det en dag bliver så-
dan, at alle unge kan få tilbud om at blive brandka-
det,” siger han.

Foruden Kolding og Vejle findes Brandkadetter i 
Danmark også i Odsherred, Næstved, Helsingør, 
Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Herning. 

Brandkadetter forankrer social indsats 
i Trekantområdets Brandvæsen
Hos Trekantområdets Brandvæsen uddanner man brandkadetter i både Vejle og Kolding. Projektet 
Brandkadetter i Danmark er med til at understøtte beredskabets ønske om at gøre en forskel for lo-
kalsamfundet, fortæller myndighedschef.
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Vil du være med?

Den nyeste evaluering fra Danmarks Pædagogiske 
Universitet tegner et billede af, at unge får deres før-
ste reelle læringsspring, når de kommer i et forløb 
som brandkadetter. 
Uddannelsen som brandkadet styrker unges selvtil-
lid, får dem til at vokse og lærer dem at samarbejde 
på en helt anden måde, end hvad folkeskolen kan 
tilbyde dem. 
De unge møder jordnære og positive rollemodeller, 
som de kan spejle sig i, og de deltager i et rigtigt ar-
bejdsfællesskab, hvor deres bidrag og deltagelse er 
så vigtig, at det er en del af løsningen på et konkret 
problem. Lige præcis dét er styrken i konceptet hos 
Brandkadetter i Danmark.

Beredskaberne kan noget helt særligt, når det kom-
mer til at uddanne vores unge, da beredskaberne til-
byder nogle andre og mere konkrete og stabile ram-
mer for de unge, som nutidens folkeskole ikke har 
mulighed for. Det er netop de rammer, som er med 
til at sikre, at de unge trives bedre og modnes på en 
anden måde, da det er i et miljø, hvor forventninger-

Beredskaber som  
sociale entreprenører
Det gode samarbejde mellem beredskaber og kommuner er en 
altafgørende del af Brandkadetter i Danmarks succes.
Af Maria Wiktoria Karolini, projektchef i Brandkadetter i Danmark

ne til dem er tydelige, konkrete og forståelige.

De skal ikke ud og analysere et abstrakt maleri eller 
skrive et digt, som for nogle unge er meget uover-
kommeligt og uforståeligt. Til gengæld skal de 
bruge deres krop og hjerne til at forebygge, slukke 
brande og redde menneskeliv. Det giver mening for 
dem, fordi det er håndterbart, og så trives de godt i 
et forudsigeligt system, hvor alle har en aftalt plads.
Samarbejdet om brandkadetkorpsene er essentielt 
for de unges forandring og succes, og derfor er det 
vigtigt, at der er et ligeværdigt partnerskab mellem 
beredskaberne, kommunerne, skolerne og andre re-
levante samarbejdspartnere.  

Det er særlig vigtigt, at skolerne bakker op, for det 
bliver rigtig svært at drive projektet uden skoler-
nes ejerskab. Ikke kun, fordi de unge rekrutteres til 
brandkadetkorpset gennem skolerne, men også, 
fordi det er her, de unge i virkeligheden viser den 
store forandring, de gennemgår. Hvis den skal fort-
sætte, skal lærerne være åbne over for de unges ud-
vikling, være med til at spotte udviklingen og drive 
den yderligere frem hos de unge. 

Samtidig er beredskabernes evne og vilje til at være 
med i Brandkadetter i Danmark helt uvurderlig, og 
uden dem vil projektet slet ikke kunne lykkes. På en 
måde kan man sige, at beredskaberne er sociale en-

treprenører på det her område. 

Ved at tage imod de unge og tilbyde dem et an-
derledes uddannelsesforløb er de med til at styrke 
de unges ansvar for eget liv, de fremmer de unges 
muligheder i uddannelses- og erhvervslivet, de er 
med til at styrke civilsamfundets rolle i og viden om 
brandforebyggelse og brandbekæmpelse, og de er i 
høj grad med til at motivere unge til at blive frivillige 
brandmænd. 
Det er noget, som vi i Danske Beredskaber er meget 
stolte af og arbejder hårdt på at videreudvikle og 
udvide til andre beredskaber og kommuner.

Projektchef Maria Wiktoria Karolini



Hvis du eller din organisation/virk-
somhed allerede nu ved, at I gerne vil 
være en del af Danske Beredskabers 

interessemedlemmer, så skriv gerne til 
os på post@danskeberedskaber.dk. Så 

vender vi tilbage til jer, når kontingentet 
er endeligt fastlagt.

Vil du være med?

NYHED!

ET STÆRKT BEREDSKAB KRÆVER 
EN STÆRK KOMMUNIKATION

 Vi ses på årsmødet i DGI Huset Vejle, d. 24.-26. august. Mød os på stand nr. 25 i Spektrum hallen.

Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj
43 74 44 60 | salg@radiocom.dk
www.radiocom.dk

Radiocom Danmark præsenterer følgende  
løsninger på Beredskabschefernes årsmøde:

TPL BIRDY SLIM SEPURA SC2020 IDECS STREAMCOM

Beredskabers VIP nr. til Recover vagtcentral
Nord:
Midt:
Syd/Fyn:
Sjælland:
Nordsj/Storkøbenhavn:

SKADESERVICE DØGNVAGT

70 100 888

3817 1458
3817 1458
3817 1457
3817 1456
3817 1419

De personlige medlemskaber i Danske Beredskaber 
er ophørt. I stedet er det nu beredskabsenhederne i 
Danmark, der er blevet foreningens primærmedlem-
mer. Der er dog stadig rig mulighed for andre for at 
deltage i og støtte foreningens arbejde. Det kan ske, 
hvis man melder sig ind som interessemedlem. Det 
er en ny type medlemskab, og kontingentet fastlæg-
ges først endeligt på generalforsamlingen den 24. 
august 2016. 

Flere fordele
Som det fremgår af de nye vedtægter, kan som in-
teressemedlem ”… optages enhver (enkeltperson, 
virksomhed mv.), der interesserer sig for Danske Be-
redskabers virksomhed. Enkeltpersoner, der er inte-
ressemedlemmer, er berettigede til deltagelse i for-
eningens udvalgte aktiviteter og modtager løbende 
information fra foreningen. …”

Virksomheder, firmaer og organisationer, der bliver 
interessemedlemmer, kan tilsvarende deltage i en 
del af foreningens arrangementer.
Det er eksempelvis årsmødet, studieture og kurser/
seminarer, men man kan også deltage i det konkrete 

Bliv interessemedlem i 
Danske Beredskaber

faglige arbejde ved at deltage i nogle af de nedsat-
te arbejdsgrupper under Danske Beredskabers net-
værk, ligesom man får alle nyhedsbreve, der udsen-
des til medlemmer hver uge.

Nye tilbud på vej
Danske Beredskaber arbejder også med et forslag 
om et årligt VIP-møde, hvor interessemedlemmer 
inviteres til at mødes med beredskabsdirektører og 
politikere på beredskabsområdet. Der vil også kom-
me flere konkrete tilbud for interessemedlemmerne 
- eksempelvis i form af studieture eller aktiviteter ba-
seret på interessemedlemmernes egne ønsker.

Selv om kontingentet som nævnt ikke er formelt 
vedtaget endnu, vil det individuelle interessemed-
lemskab i pris komme til at læne sig op ad det gamle 
B-medlemskabs pris, mens det for virksomheder og 
organisationer bliver en ny struktur, hvor man som 
interessemedlem betaler ud fra størrelse og de øn-
sker, man har for at deltage i de forskellige tiltag og 
arbejdsgrupper.

Med vedtagelsen af nye vedtægter i april i år fik Danske Beredskaber en helt ny struk-
tur. Det betyder, at enkeltpersoner, virksomheder og organisationer nu kan støtte for-
eningens arbejde med et interessemedlemsskab.
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Årsmøder siden 1954
Siden 1954 har vi holdt årsmøder rundt om i landet. Først som Dansk Brandinspektørforening, senere som 
FKB og nu som Danske Beredskaber. En enkelt gang tidligere har Vejle været vært for Årsmødet, nemlig i 
1971. Nedenfor ses en liste over værtsbyerne for samtlige årsmøder.

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Fredericia 
Hillerød 
Odense 
København (75 år)
Nakskov 
Herning 
Roskilde 
Horsens 
Kalundborg 
Næstved 
Aabenraa 
Helsingør 
Frederikshavn 
Aalborg 
Holbæk 
Assens 
Ribe 
Vejle 
Viborg 
Rønne 
Fredericia 

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Roskilde 
Odense 
Tønder 
Næstved 
Horsens 
Nyborg 
Aalborg 
Aarhus (100 års jublilæum)
Maribo 
Esbjerg 
Skive 
Holbæk 
Sønderborg 
Rønne 
Ebeltoft 
Slagelse 
Kolding 
Frederikshavn 
Odense 
Køge (Stiftende generalforsamling, FKB)
Viborg 

Esbjerg 
Korsør 
Herning 
Kolding 
Aalborg 
Silkeborg 
Roskilde 
Aarhus 
Fredericia/Middelfart 
Frederikshavn 
Odense  
Viborg (125+50 års jubilæum)
Roskilde 
Aalborg 
Brøndby 
Odense 
Fredericia 
Aalborg 
Herning 
Frederikshavn 
Vejle 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen 
af Kommunale Brandvæsner – Danske Beredskaber

I overensstemmelse med foreningens vedtægter, § 4, stk. 1, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 
Foreningen af Kommunale Brandvæsner - Danske Beredskaber.
Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 24. august 2016 kl. 10 og finder sted i DGI Huset Vejle, 
Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:
 a. Valg af dirigent
 b. Formandens beretning
 c. Beretning fra hvert netværk/faggruppe
 d. Godkendelse af regnskab for det foregående år (kalenderår)
 e. Indkomne forslag

1 ) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring. Nuværende § 1, stk. 1 lyder: ”Foreningens navn er: FORENIN-
GEN AF KOMMUNALE BRANDVÆSNER (i det følgende kaldet FKB), stiftet på generalforsamling i Fre-
derikshavn den 28. august 2015. Foreningen benytter sig udadtil af kaldenavnet: Danske Beredskaber.”
Foreslås ændret til: ”Foreningens navn er: DANSKE BEREDSKABER (i det følgende kaldet DB), stiftet 
på generalforsamling i Frederikshavn den 28. august 2015.” 

Redaktionelle konsekvensrettelser gennemføres i overensstemmelse med ændringen.

 f. Godkendelse af budget for det kommende år (kalenderår), herunder fastsættelse af 
  kontingenter for primær-, interesse-, studie- og seniormedlemmer 
 g. Valg af formand for to år (i år med lige årstal). Bestyrelsen indstiller valg af Jarl Vagn Hansen,  
  Brand og Redning Sønderjylland

 h. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Bestyrelsen indstiller genvalg af Flemming 
  Nygaard-Jørgensen, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, og Jakob Vedsted Andersen,  
  Hovedstadens Beredskab
  Såfremt Jarl Vagn Hansen vælges som formand, skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem i Jarl  
  Vagn Hansens resterende bestyrelsesmedlemsperiode på et år. Bestyrelsen indstiller valg af  
  Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen

 i. Valg af suppleant for et år. Bestyrelsen indstiller valg af Kim Lintrup, Frederiksborg Brand &  
  Redning

 j. Godkendelse af den af bestyrelsen foreslåede statsautoriserede revisor eller registrerede   
  revisor. Bestyrelsen foreslår fortsat brug af revisionsfirmaet Beierholm

 k. Valg af 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Birgitte   
  Buskov som kritisk revisor og nyvalg af Niels Christensen som revisorsuppleant

 l. Fastlæggelse af tid og sted for de kommende to årsmøder og generalforsamlinger. Odense er  
  valgt for 2017, og bestyrelsen foreslår senere en placering for 2018

 m. Eventuelt
 
Forslag i henhold til punkt e. skal fremsendes skriftligt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Niels Christensen
Formand
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Program for ledsagere

Onsdag den 24. august - klokken 19.00
Kammeratskabsaften 

Ledsagere og udstillere er inviteret til at deltage i kammeratskabsaftenen, der afholdes i hal 5 i DGI Huset. Her er der 
rig mulighed for at blive rystet godt sammen og få en hyggelig start på de kommende dages fællesskab.

Torsdag den 25. august - klokken 10.00 til 15.00
Ledsagertur 

Turen rundt i Vejle-området tager sit udgangspunkt i Jelling. Her skal ledsagerne opleve Jelling-monumenterne, som 
består af de over 1000 år gamle runesten samt Danmarks to største gravhøje, der også er på UNESCOs verdensarvs-
liste.

Efter en rundvisning i monumentområdet – og måske et besøg på oplevelsescentret Kongernes Jelling – går turen 
ud til Vejles smukke ådal, der byder på Danmarks største indlandshede, Randbøl Hede. Her dominerer de store, 
åbne vidder, sandklitterne og de vindblæste lyngpletter.
Turen fortsætter mod Ravning Enge og den gådefulde Ravningbro fra vikingetiden. Herefter går ledsagerturen videre 
mod Vejle Fjord og Tørskind Grusgrav, hvor kunstnerne Robert Jacobsen og Jean Clareboudts skulpturer kan opleves.

Til frokost gør ledsagerne stop ved Vejles hyggelige lystbådehavn og havnefront og spiser frokost på Restaurant 
Remouladen, der er kåret til Årets Frokostrestaurant 2012 af Den Danske Spiseguide.
Efter frokosten kører ledsagerne retur til DGI Huset i Vejle.

Klokken 18.30
Festmiddag i DGI Huset

Fredag den 26. august
Fredag formiddag er der mulighed for på egen hånd at tage en slentretur i Vejles hyggelige gågade eller – hvis vejret 
ikke helt er med os – i shoppingcentret Bryggen, der ligger i forlængelse af gågaden.

Klokken 12.00
Frokost i DGI Huset

OVERBLIK
INDSIGT
DOKUMENTATION

SimaTech A/S
Kirkebjerg Allé 84, 2605 Brøndby 
+45 43 20 43 00
info@simatech.dk
www.simatech.dk

SimaGoBiz

NYHEDER
• SimaGo Biz – til iPhone, iPad og Android.  

SimaGo Biz kan hentes på Google Play og  
App Store

• SimaTech Document Server – til administration 
og distribution af mødeplaner og andre 
dokumenter

• ODIN integration – opret ulykkesrapport på 
stedet og send den direkte til ODIN 

Foto - Kongernes Jelling

Foto: Kongernes JellingFoto: VejleMuseerne



Omsætning     
Regnskab for årsmøde   
Resultat i Tidsskriftet Brandvæsen  
Udbytte, værdipapirer   
Renter, bankkonti    
Kursregulering, aktier    

Indtægter i alt     
   
Repræsentation og gaver 
Bestyrelsesmøder 
Møder og rejser   
Redningsberedskabspris, medlemsdækning
Edb-omkostninger inkl. ny hjemmeside 
Porto og gebyrer  
Revisorhonorar 
Forsikringer  
Kontingenter    
Kredsene    
Kursusomkostninger   
Konsulentbistand, projekter   
Personaleomkostninger  
Andre udgifter     
Jobannoncer samt kontorhold i øvrigt  

Omkostninger i alt   

Årets resultat 

Renteindtægter, likvider
Renteindtægter, SKAT
Udbytte, investeringsforeninger 

Indtægter i alt  

Netbanksgebyr m.v. 
Honorar for investeringsrådgivning 
Revision og regnskabsmæssig assistance
Uddelt hædring 

Omkostninger i alt 

Resultat før skat 
  
Skat af årets resultat 

Årets resultat 
  

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
Årsrapport for 2015
Resultatopgørelse

Foreningen af Kommunale Beredskabschefers Legat (fond)
Årsrapport for 2015
Resultatopgørelse

Aktiver

Aktiver

Passiver
Passiver

2015             2014
DKK             DKK 2015             2014

DKK             DKK

   31/12-2015                   31/12-2015
  DKK             DKK

   31/12-2015                   31/12-2015
  DKK             DKK

   31/12-2015                   31/12-2015
  DKK             DKK    31/12-2015                   31/12-2015

  DKK             DKK

1.051.877
304.142

-427.430
69.628

50
-61.180

937.087

-2.305
-60.680
-561.716
-5.000

-48.410
-5.810

-27.500
-8.761
-1.500

-119.157
0
0

-125.735
-24.292
-18.400

-1.009.266

-72.179

111
19

47.130

47.260

2.230
1.311

10.250
40.000

53.791

53.791

0

-6.531

0
0
0
0

273.715
0
0

208.539
40.774
77.401

208.320
235.980

82.720
403.546

0
41.781
12.676

1.401
297

0
0

3.614
-103.982

1.486.782

103.982

103.982

1.590.764

1.006.525
504.632
-315.546

36.011
76

152.667

1.384.365

-775
-37.031

-681.207
-5.000
-7.512
-2.919

-25.000
-8.063

0
-87.190
-68.781

-418.402
0

-1.549
-4.763

-1.348.192

36.173

101
268

28.262

28.631

782
0

12.000
10.000

22.782

5.849

0

5.849

378.012
301.359
227.823
243.431

242.369
13.343

126.874
0
0
0
0
0
0
0

5.958
40.476

0
0
0

4.222
211

2.445
-110.513

1.476.010

110.513

110.513

1.586.523

152.002
360.241

15.941
272.230
290.887
289.740

1.381.041

1.381.041

11.450
1.946

311.821
719.114

1.044.331

90.298

1.134.629

2.515.670

2.790.386
-619.798

2.170.588

334.758

334.758

10.324

10.324

10.324

2.515.670

1.476.010
75.979

1.551.989

32.588

32.588

1.946

1.946

1.586.523

HF Nordea Invest Portefølje Fleksibel 
Nordea Invest Portefølje Aktier  
Nordea Invest Portefølje Eksterne Afdelinger
Nordea Invest Portefølje Korte Obligationer 
Nordea Invest Portefølje Lange Obligationer
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationer 

Finansielle anlægsaktiver i alt   

Anlægsaktiver i alt    
    
Tilgodehavender fra medlemmer 
Mellemregning, FKB’s Legat (Fond) 
Mellemregning, Tidsskriftet Brandvæsen
Tilgodehavende årsmøde   

Tilgodehavender i alt   

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt    

Danske Invest Fonde, 4.015 stk. til kurs 94,15
Nordea Invest Portefølje Aktier, 2.211 stk. til kurs 136,30
Nordea Invest Portefølje Korte Obl., 2.165 stk. til kurs 105,23
Nordea Invest Portefølje Lange Obl., 2.098 stk. til kurs 116,03
Nordea Invest Portefølje Verdens Obl., 2.592 stk. til kurs 105,60
Nordea Invest Portefølje Eksterne afd., 113 stk. til kurs 118,08
HF Nordea Invest portefølje fleksible, 924 stk. á kurs 137,31
Nordea Invest Danmark, 510 stk. til kurs 408,90
Nordea Invest Japan, 410 stk. til kurs 99,45
Nordea Invest Fjernøsten, 785 stk. til kurs 98,60
Nordea Invest Europa, 2.100 stk. til kurs 99,20
Nordea Invest USA, 1.800 stk. til kurs 131,10
Nordea Invest Stabile Aktier, 550 stk. til kurs 150,40
Nordea Invest Ml. obl., 2.415 stk. til kurs 167,10
Nordea, indlån nr. 0724 489 737
Nordea, indlån nr. 6271 664 174
Nordea, indlån nr. 6280 325 552
Nordea, indlån nr. 0724 488 986
Nordea, indlån nr. 8981 794 045
Danske Bank, indlån nr. 4895 654 264
Danske Bank, indlån nr. 3946 040 886
Tilgodehavende skat og udbytteskat
At overføre til frie aktiver pr. 31.12.15

Bundne aktiver i alt

At overføre fra bundne aktiver pr. 31.12.15

Disponible aktiver i alt

Aktiver i alt 

Disponibel egenkapital 
Bundet til vedtægtsmæssige formål 

Egenkapital i alt

Egenkapital i Tidsskriftet Brandvæsen

Hensatte forpligtelser i alt 

Anden gæld  

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt 

Bunden egenkapital 
Disponibel egenkapital

Egenkapital i alt  

Hensat til almennyttige og -velgørende formål

Hensatte forpligtelser i alt

Gæld til Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt  

128.935
329.490

15.031
320.825

331.193
214.195

1.339.669

1.339.669

32.670
1.946

1.045.393
280.672

1.360.681

214.636

1.575.317

2.914.986

2.927.648
-829.239

2.098.409

762.188

762.188

54.389

54.389

54.389

2.914.986

1.486.782
98.330

1.585.112

3.706

3.706

1.946

1.946

1.590.764
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Onsdag den 24. august
Kl. 10.00     Danske Beredskabers generalforsamling
   Årsmødesekretariatet åbner for ankomst og registrering 

Kl  12.00      Frokostbuffet 
Kl. 13.00     Officiel åbning af årsmødet
Kl. 13.20     Brandpunkter åbner og kan besøges

Kl. 14.00 - 14.30   Tema – Ledelse, scene 2, hal 1

Session 1 – Aktuel status på beredskabet, set med statslige, kommunale, frivillige og private øjne

  Ordstyrer – Bjarne Nigaard, sekretariatschef, Danske Beredskaber

  Paneldeltagere:
  Henning Thiesen, direktør, Beredskabsstyrelsen
  Carsten Iversen, landschef, Beredskabsforbundet
  Allan Søgaard Larsen, CEO, Falck
  Formanden for Danske Beredskaber

 Kl. 14.30 - 15.00  Tema – Ledelse, scene 3, Spektrum.
                    
Session 2 – Ledelse i en forandringstid 
  Den største reform af beredskabet i mange år har givet nye beredskaber, nye arbejds- 
  pladser, nye arbejdsopgaver. Hvad kræver det af os? 

  Ordstyrer - Klaus V. Hebsgaard, beredskabsdirektør, Midtjysk Brand & Redning

  Foredragsholder: Michael Svendsen
              
Kl. 15.30 - 16.00 Tema – Ledelse, scene 2, hal 1.

Session 3.1 – Truslerne mod vores samfund
  Hvad er de største trusler lige nu, og har vi glemt at planlægge for noget?

  Ordstyrer - Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør, Beredskab & Sikkerhed   

Oplægsholder: Lars Erslev Andersen, DIIS 

Kl. 16.00 - 16.45 Tema – Ledelse, scene 1, hal 1.

Session 3.2 – Erfaringerne fra terrorangrebene i Paris den 13. november 2015

  Ordstyrer - Jakob Vedsted, beredskabsdirektør, Hovedstadens Beredskab
  Oplægsholder: Lieutenant-colonel Sébastien Gouillat, deputy chief of the operational Bu- 
  reau, Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris.

Kl. 17.30     Brandpunkter og årsmødesekretariatet lukker

Kl. 19.00   Kammeratskabsaften

Torsdag den 25. august
Kl. 09.00    Brandpunkter og årsmødesekretariatet åbner

Kl. 09.30 - 16.30   Faglige oplæg på fire scener. Se særskilt program for torsdag på side 32  
Kl. 12.00  - 13.00 Frokostbuffet
Kl. 17.00    Brandpunkter og årsmødesekretariatet lukker

Kl. 18.30   Festmiddag 

Fredag den 26. august
Kl. 09.00     Brandpunkterne og årsmødesekretariatet åbner

Kl. 10.00 - 12.15  Politisk topmøde, stor scene, Spektrum

Session 12 – Indlæg ved forsvarsminister Peter Christensen
   
   Forsvarsministerens syn på beredskabet 2016

Session 13 – Det beredskabspolitiske perspektiv set fra kommune og Christiansborg

  Ordstyrer, Hans Engell
  
  Paneldeltagere: 
  Udvalgte borgmestre og formænd for beredskabskommissioner.  
  Politiske ordførere fra Folketingets partier.
  
Kl. 12.00     Frokostbuffet
Kl. 14.00  Brandpunkter og årsmødesekretariat lukker, og årsmødet afsluttes
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Program for torsdag
9:30 - 10:15
Session 5 - Operativ ledelse - Indsatsledelse 2016
Scene 1, hal 1

Er uddannelsen god nok, og hvad er ISLs rolle i fremtid-
en? 

Ordstyrer: Bjarne Neermann, beredskabschef, Sønderborg 
Brand & Redning

Paneldeltagere:
Per Teglgaard, sektionschef, Beredskabsstyrelsen 
Bent Preben Nielsen, chefpolitiinspektør, Rigspolitiet 
Kasper Ninn Johansen, beredskabsinspektør/indsatsleder, 
Hovedstadens Beredskab - Peter Anthony Berlac, enhed-
schef/præhospital leder, Region Hovedstaden

9:30 - 10:15
Session 4 – Forebyggelsesstrategi
Scene 4, Spektrum

Hvordan bliver en strategi til målbare handlinger?
Ordstyrer: Flemming Nygaard Jørgensen, beredskabsdirek-
tør, Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Paneldeltagere:
Kasper Skov-Mikkelsen, direktør, Sikkerhedsbranchen
Henrik G. Petersen, kontorchef, Beredskabsstyrelsen
Ib Berthelsen, direktør, DBI - Christina Christensen, ingeniør, 
Forsikring & Pension - Jacob Christensen, Netværk Forebyg-
gelse, Danske Beredskaber.

14:45 - 15:15
Session 10 – Brandsyn 
Scene 1, hal 1 

Hvilken værdi har det, og hvad skal det bruges til? Gør vi det rigtigt?

Ordstyrer: Claus Lund, forebyggelseschef, Trekantområdets Brandvæsen
 
Paneldeltagere:
Henrik G. Petersen, kontorchef, Beredskabsstyrelsen
Bo Brønserud, projektleder, DBI  
Jacob Christensen, forebyggelseschef, Brand & Redning Sønderjylland
Steffen Alstrup Haagensen, forebyggelseschef, Nordsjællands Brandvæsen
Marcello Francati, forebyggelseschef, Hovedstadens Beredskab

11:15 - 11:45
Session 7 – Det resilliente samfund
Scene 4, Spektrum

Hvilke krav stiller kommunerne til beredskaberne?

Ordstyrer: Lars Nordahl Lemvigh, beredskabsdirektør, 
Trekantområdets Brandvæsen
 
Indlægsholder:
Jonas Kroustrup, Chief Resilience Officer, Vejle Kommune

11:45 - 12:15
Session 8 - Samfundets krav til fremtidens vagtcentraler
Scene 3, Spektrum

Ordstyrer: 
Kjeld Møller Pedersen, professor, sundhedsøkonomi- og –
politik, Syddansk Universitet

 
Paneldeltagere:
Knud Børge Møller, stabschef, Nordjyllands Beredskab
Jan Lindberg, AMK- og vagtcentralchef, Region Nordjylland
Torben Christensen, seniorbrandchef, Falck Danmark A/S

14:45 - 15:15
Session 11 – Operativ ledelse/holdleder - Scene 4, Spektrum

Er holdlederen godt nok rustet til fremtiden?

Ordstyrer - Dennis Ottosen, beredskabsdirektør, Sydøstjyllands Brandvæsen
 
Paneldeltagere:
Casper Christensen, leder af fagområde BRAND, Beredskabsstyrelsen - Morten Størup, holdleder, Falck Hjørring
Jørgen Johansen, brandmester, Midtjysk Brand & Redning - Allan Frisk, beredskabsinspektør, Nordjyllands Beredskab
Michael K. Andersen, viceberedskabschef, Beredskab Øst

13:15 - 13:45
Session 9 – Avanceret brandslukning
Scene 2, hal 1 skæreslukkere
Skal der altid bruges pumpe og vand?

Ordstyrer - Rasmus Storgaard, beredskabschef, Beredskab Øst 
Paneldeltagere:
Casper Christensen, leder af fagområde BRAND, Bered-
skabsstyrelsen - Kasper Ninn Johansen, Brandinspektør 
og Indsatsleder, Hovedstadens Beredskab - René Cording 
Jensen, Projekt- og analysechef, Beredskab Fyn
Søren Simonsen, Operativ chef og Indsatsleder, Sønderborg 
Brand & Redning Jesper Sloth Hesselberg, afdelingsleder, 
Midtjysk Brand & Redning

10:20 - 10:45
DBI 
Scene 3, Spektrum

Brandtekniske installationers funktionsdygtighed

Vi vil drøfte, hvordan vi kan sikre de mere og mere komplic-
erede brandtekniske installationers funktionsdygtighed. Dette 
med udgangspunkt i automatiske varslingsanlæg og brand-
ventilationsanlæg, der hidtil ikke har været særlig fokus på i 
installations- og kontrolfasen. Hvordan kan vi være med til at 
sikre bedre brandstrategier, hvor bygherre/rådgiver beskriver 
dokumentationskrav for installation, drift og kontrol af de 
brandtekniske installationer, så bygningsreglementets krav 
opfyldes?

Oplæg og problemstilling vedrørende dokumentation af funk-
tionsdygtige brandtekniske installationer v/direktør Anders 
Frost-Jensen, DBI

Hvordan er kvalitetsstandarden på AVA- og ABV-anlæg udført 
af kvalificerede/ikke kvalificerede installatører? 
v/ Brian Møller Pedersen, overmontør, Olsen & Jensen Esbjerg 
Hvilke forventninger har bygherren til brandstrategien, doku-
mentationen og installationen? 
v/ Ulla Skjærbæk Johansen, centerchef, Bygningsstyrelsen

11:00 - 11:30
Session 6 – Når terror rammer Danmark – er vi klar? 
Scene 1, hal 1

Hvad er vi klar til? Hvad er kapaciteten? Hvor lang tid varer 
en hændelse? Hvordan samtænker vi ressourcerne? Øvels-
er? Uddannelse? Ledelse?
Ordstyrer: Jakob Vedsted, beredskabsdirektør, Hovedsta-
dens Beredskab 
Paneldeltagere:
Lieutenant-Colonel Sebastien Gouillat, Brigade de Sa-
peurs-Pompiers de Paris - Fungerende skolechef Martin 
Thomsen, Beredskabsstyrelsen - Operationschef Tim Simon-
sen, Hovedstadens Beredskab - Landschef Carsten Iversen, 
Beredskabsforbundet - Enhedschef / præhospital leder 
Peter Anthony Berlac, Region Hovedstaden
Chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen, Rigspolitiet

Operativ

Forebyggelse

Udstillere

10:20 - 10:45 
Metropol
Scene 2, hal 1
Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen 

Vi præsenterer Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen og de 
kompetencer, de studerende kan stille til rådighed for arbejds-
markedet efter endt uddannelse. Derudover vil vi gerne fortælle 
om de studerendes praktikophold, som ofte sker i et tæt og 
positivt samarbejde med vore nationale samarbejdspartnere.

11:10 - 11:35
Falck
Scene 3, Spektrum

112 akuthjælper, også til brand?

Ordstyrere:      
Per. H. Vedsted, beredskabschef, Nordjyllands Beredskab
Torben Christensen, senior brandchef, Falck Danmark A/S

Paneldeltagere:
Leif Johnsson, udviklingschef, Södertörns Brandförsvarsforbund 
Marlene Dyran, ansvarlig for de frivillige ordninger under 
Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland

11:15 - 11:45
Celab Communications
Scene 1, hal 1

Præsentation af nye innovative SINE-redskaber

10:30 - 10:55 
ICM A/S
Scene 4, Spektrum

Beskytter brandmændenes åndedrætsværn godt nok?

11:10 - 11:35 
Innovative Business Software
Scene 2, hal 1
Fagligt oplæg

11:45 - 12:10 
HB Geograf
Scene 2, hal 1

Indtegning af katastrofe på digitalt offline kort

Vi vil gerne vise, hvordan man ved hjælp af relevante data og 
et digitalt kort offline kan indtegne en katastrofe og derved 
skabe det fornødne overblik og udveksle views til relevante 
samarbejdspartnere.
Løsningen er nem og hurtig og kræver bare en iPad. Man kan 
synkronisere data, når der er forbindelse.

11:45 - 12:15
Birepo 
Scene 1, hal 1
Adgang til og for beredskaberne – synergi på tværs ved brug 
af ny teknologi.
Det skaber mere effektiv adgang for beredskabet, der kom-
mer hurtigere ind med øje for at redde liv og bygninger.

12:50 - 13:15
Alcensoft 
Scene 2, hal 1

Oplæg om bodycam
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15:35 - 16:00 
Recover Nordic
Scene 1, hal 1

Værdiredningsplaner/Beredskabsplaner

Hvordan kan man på forhånd være klar, hvis skaden skulle ske?

16:05 - 16:30 
Falck
Scene 3, Spektrum

Indsatstræning og læring via elektroniske platforme

Ordstyrer:
Dennis Ottosen, beredskabsdirektør, Sydøstjyllands Brand-
væsen

Paneldeltagere:
Matthias Giebner, Korpslæge, Falck Emergency. 
Steve Watkins, instruktør, Falck Fire Academy and Training 
Center, Maasvlakte, Rotterdam, Holland

12:50 - 13:15 
Dräger Danmark
Scene 3, Spektrum

Beredskaberne står i dag over for markante udfordringer, der 
har en indvirkning på sikkerhed og effektivitet i forbindelse 
med brandbekæmpelse, udover de umiddelbare risici 
ved jobbet (fx økonomi og helbredsspørgsmål). Disse 
udfordringer og konsekvenserne i dag og i fremtiden bør 
kortlægges. Målet er at undersøge hvordan de kan hånd-
teres ved hjælp af intelligente overvejelser og integrering 
af teknologi.  Digitalisering af skadestedet er en mulighed, 
hvis de korrekte data bliver genereret og brugt på det rigtige 
tidspunkt. De åbne spørgsmål, der skal adresseres er;
·         Hvilke data er interessante?
·         Hvor skal de sendes til?
·         Hvornår er det brugbart?
·         Hvordan skal data genereres og sendes?
·         Hvem skal de vises til?
Indlægget afholdes på engelsk v/ Matthew Evans, Dräger.

13:15 - 13:40 
Røde Kors
Scene 3, Spektrum

Røde Kors som supplement til det nationale beredskab

14:10 - 14:35 
Teracom
Scene 3, Spektrum
Vigtigheden af kommunikationsinfrastruktur, bud på fremtidens 
struktur
Oplægsholder: Lars Kierkegaard, Head of Strategy and Business 
Development, Teracom A/S
Sammenhæng og pålidelighed er altafgørende for den kommunikation-
sinfrastruktur, som udgør rygraden i et moderne, trygt og sikkert samfund. 
Det er centralt, at radiokommunikation, master og transmissions-
netværk understøtter beredskaberne i deres vigtige arbejde frem 
for at lægge bånd og begrænsninger. Præsentationen gør status på 
vigtigheden af en velfungerende kommunikationsinfrastruktur til 
beredskaberne i Danmark og giver et bud på, hvordan fremtidens 
infrastruktur kan se ud i Danmark.

15:35 - 16:00 
Informi GIS
Scene 4, Spektrum
Fagligt oplæg

16:05 - 16:30 
Informi GIS
Scene 1, hal 1
Oplæg fra kunde

16:05 - 16:30 
Procurator
Scene 2, hal 1
Røgdykkerapparater mv.
Oplæg om røgdykkerapparater, kompositflasker, stationsbeklæd-
ning, faldsikring, hjelme, alm. PPE sikkerhedsudstyr.

15:35 - 16:00 
IHM
Scene 2, hal 1

Intelligent tilkald af mandskab

Status på implementering af løsning på Djursland
• Projektforløb
• Aktuelle erfaringer
• Forventninger

15:00 - 15:25
Center for Beredskabspsykologi
Scene 2, hal 1
Psykologisk beredskab for medarbejderne
Ethvert beredskab må have et psykologisk beredskab, der kan 
træde til, når medarbejdernes møder voldsomme oplevelser, stress 
og konflikter. Et psykologisk beredskab er niveaudelt og består af 
et dagligt niveau, et kollegastøtteniveau og et behandlingsniveau. 
Sidstnævnte er ofte placeret uden for beredskabet, og opgaverne 
løses som regel af psykolognetværk og forsikringsselskaber. Men 
mellem det daglige niveau og behandlingsniveauet findes kolle-
gastøtteniveauet. Her kan beredskabets kollegastøttemedarbejdere 
håndtere alt det, der er for stort til det daglige niveau og for småt til 
behandlingsniveauet – og de kan hjælpe deres kollegaer til at forstå, 
når noget er så omfattende, at behandlingsniveauet må inddrages.  
Samtidig kan beredskabet servicere medarbejdere i alle kommunale 
forvaltninger, så også kommunernes robusthed bliver styrket, og me-
darbejdere hurtigt kommer tilbage til arbejdet efter voldsomme hæn-
delser og andre belastende situationer. Eksempler fra kommuner, der 
anvender konceptet, viser, at der spares både penge, sygefravær og 
personaleudskiftning.

13:30 - 13:55 
RK Brand og Teknik / BS Support
Scene 4, Spektrum

Brug af skum og CAFS-systemer

12:50 - 13:15 
DBI
Scene 4, Spektrum

Brandtekniske installationers funktionsdygtighed
Vi vil fortsætte drøftelsen af, hvordan vi kan sikre de mere og 
mere komplicerede brandtekniske installationers funktions-
dygtighed. 

Debat:
Hvordan sikres det, at alle typer brandtekniske installationer 
har det niveau, vi som samfund forventer?

15:35 - 16:00
Electrolux, Ecolab og Viking
Scene 3, Spektrum

”Friska Brandmän”

Med udgangspunkt i det svenske koncept “Friska Brandmän” 
beskriver vi korrekt håndtering og rengøring af branddragter 
og udstyr - lige fra brandstedet til vask og tørring. Konceptet 
er udviklet for at minimere mængden af sundhedsskadelige 
partikler fra sod, væsker og andre farlige cocktails, som en 
brandmand udsættes for. 

16:05 - 16:30
Smartguard
Scene 4, Spektrum

Trådløs og temporær brandsikring

Udlejning på dagsbasis, som kan anvendes ved nedbrud på 
eksisterende anlæg, ved midlertidig indkvartering, byggep-
ladser, varmt arbejde og meget mere.

12:50 - 13:15
Environment Solutions
Scene 1, hal 1

Stormflod og skybrud: Hvordan sikres et effektivt akutbered-
skab?

Globalt set er antal hændelser og frekvensen for skade 
ved oversvømmelse stigende med +5 % årligt og har fuldt 
denne trend de sidste 30 år. I en tid med global opvarmning 
forventes disse rater at stige yderligere. 

Hvordan sikres et effektivt akutberedskab, som kan beskytte 
dansk infrastruktur, mennesker og miljø mod betydelige 
ødelæggelser, indtil permanent infrastruktur måske kommer 
til at imødegå nogle af disse udfordringer?

14:10 - 14:35
Order Group
Scene 2, hal 1
Hvordan styres hændelser og håndteres beredskabsplaner fremover?

IT giver nu mulighed for en fælles platform for topledere, indsat-
sledere og vagtcentral, hvor der skabes et tidstro billede af indsat-
sen. Overblikket starter gennem arbejdet med beredskabsplaner 
og fortsætter herfra med prædefinerede handlinger, elektroniske 
ressourcekataloger, tidslinjeregistrering af alle igangsatte handlinger 
fra indsatsleder til topledelse, interaktive kort med mulighed for 
markering af slangeveje, evakueringsområder og vindretninger, 
tilgang til instrukser offline og mulighed for at invitere eksterne 
samarbejdspartnere ind i det elektroniske overblik.
Oplægget indeholder en demonstration af mulighederne og sup-
pleres med et indlæg fra en repræsentant fra vores samarbejdspart-
ner, Østsjællands Beredskab, der vil berette om deres erfaringer.

13:30 - 13:55
CFB Rigspolitiet
Scene 1, hal 1

Ny struktur på SINE, skadestedssæt og talegrupper.

Beredskaberne kan se frem til en ny og mere effektiv struktur 
i radionettet SINE, når Rigspolitiets Center for Beredskab-
skommunikation (CFB) den 1. januar 2017 ændrer på or-
ganiseringen af skadestedssæt og talegrupper i det fælles 
radionet. Ændringerne udspringer bl.a. af lanceringen af den 
nye funktion med automatisk tildeling af skadestedssæt, der 
forventes at medføre behov for flere skadestedssæt til den 
tværgående kommunikation på SINE.

15:00 - 15:25
MSB, Sverige
Scene 3, Spektrum

Erfaringsudveksling (video)

At påstå, at vi redder verden,  
er måske en overdrivelse

- men vi bidrager utvivlsomt til, at den bliver et tryggere sted at være. 

Vi tilbyder brandsikkerhed i verdensklasse og leverer komplette 
løsninger til alle applikationer - fra den mindste børnehave til det 

største hospital.
 

Alle Autronica Fire and Securitys ABA-systemer leveres med 
åben protokol og kan serviceres af godkendte installatører, der er 

certificeret i vores systemer.

 
Autronica 

Fire and Security A/S

AutroSafe® og
AutroPrime® interaktive 

branddetekterings-  
systemer

 
 

Komplette  
talevarslingssystemer, som 

opfylder kravene i DBI- 
retningslinje 24

 
 

Specialdetektorer for
enhver applikation

 
 

Kontakt vores 
salgsafdeling på 

36 86 96 00 

    Vi værner om liv, miljø  
og værdier



TRÅDLØS SIKRING
Vores produkter er trådløse, fleksible og skalerbare. Vi leverer 

sikringsløsninger inden for hærværk, tyveri, brand og vandskade. 
Driftsovervågning af tekniske installationer som eks. pumper, 

affugtere m.m. samt adgangskontrol og kameraovervågning med 
overførsel til kontrolcentral og anråb via højtalere.  

 
Alt sammen kan du leje pr. døgn, i præcis den mængde du ønsker, 

så snart behovet opstår og indtil det ikke længere måtte være 
nødvendigt. 

 
Trådløst - Enkelt - Fleksibelt - Skalerbart


