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Foreningen af Kommunale Brandvæsner 

Danske Beredskaber 

 

Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret 2015 – 2016. 

 

I beretningsåret har bestyrelsen modtaget meddelelse om, at følgende kolleger er afgået ved døden: 

Leif Bang, Grenaa 

Leif Jensen, Vordingborg 

Bjarne Winther, Skanderborg 

Ole Hauptman, Kolding 

Æret være deres minde. 

 

Den seneste generalforsamling blev afholdt i Frederikshavn, hvorefter bestyrelsen fik følgende sammensætning: 

Formand Niels Christensen 

Næstformand Jacob Christensen 

Sekretær Søren Ipsen 

Kasserer Flemming Nygaard-Jørgensen 

Jakob Vedsted Andersen 

Lars Robetje 

Suppleant Johannes Holm Iversen  

------------ 

Den nyvalgte bestyrelse var fra start opmærksom på, at det ville blive en travl periode. Den nye struktur i 

kommunerne faldt på plads hen over efteråret, og foreningen måtte på samme måde tilpasse sin struktur og sit 

arbejde på nye tider. 

Bestyrelsens første opgave blev at ansætte en sekretariatschef og starte arbejdet med at opbygge foreningens 

eget sekretariat. Blandt 35 kvalificerede ansøgere faldt valget på Bjarne Nigaard, som I alle har mødt. 

Formålet med sekretariatet var i første omgang at samle alle foreningens aktiviteter som sekretariatsarbejde, 

information, økonomi, regnskab samt at aflaste bestyrelsen fra en del af arbejdet med udarbejdelse af 

høringssvar og en række rutineprægede møder. Aktiviteter havde været spredt på en række lokaliteter og 

mange hænder. 

Det var samtidig bestyrelsens intention, at sekretariatet for Brandkadetter i Danmark skulle integreres i det 

fælles sekretariat. Bestyrelsen så et fælles sekretariat som en styrkelse af alle foreningens aktiviteter og samtidig 

skabe den fornødne synergi i sekretariatet. 

Sekretariatet kom i drift den 15. november 2015 i lokaler i det centrale København.  
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Her ca. 10 måneder senere kan vi se tilbage på en succeshistorie. De mål, som bestyrelsen havde sat, er alle 

blevet nået og endda over vores forventning. Tak til Bjarne, det er jo gået meget godt. 

 

Jeg vil i det følgende redegøre for nogle af de aktiviteter og initiativer, som bestyrelsen har arbejdet med i 

beretningsperioden. 

Brandkadetter 

Som tidligere nævnt, så var det bestyrelsen intention at integrere sekretariatet for Brandkadetter i Danmark i 

foreningens fælles sekretariat. Det lykkedes beklageligvis ikke som oprindeligt forudsat. Den ene medarbejder 

meldte sig syg og valgte at opsige sin stilling med fratrædelse i foråret. 

Projektchefen var ikke indstillet på at indgå i det fælles sekretariat på de betingelser, som bestyrelsen opstillede. 

Bestyrelsen besluttede herefter at ophæve samarbejdet, da projektchefens kontrakt udløb med udgangen af 

februar 2016. Det var et beklageligt skridt, men bestyrelsen fandt det nødvendigt for at sikre projektets fortsatte 

eksistens og den tilhørende økonomi. 

Projektet Brandkadetter i Danmark har uændret bestyrelsens fulde opbakning, og vi valgte derfor at opslå 

stillingen som projektleder ledig. En meget kvalificeret ansøger meldte sig på banen, og det var med stor glæde, 

vi kunne præsentere Maria Karolini som ny projektchef. 

Det var hårdt arbejde fra første dag, men jeg synes, projektet er kommet godt videre og er i gode hænder hos 

Maria. Undervejs har det været nødvendigt at supplere kapaciteten med yderligere personaleressourcer, så 

projektet er nu tilbage på fuld kraft. 

Informationsvirksomhed 

Bladet BRANDVÆSEN har i mange år været foreningens ansigt udadtil. Mængden af velskrevne artikler kan I alle 

genkende, og det var et blad, vi med rette kunne være stolte af, skrevet og redigeret af kompetente 

medarbejdere. 

Medielandskabet er under konstant udvikling, og nyheder er kun nyheder den dag, hvor det sker. Samtidig har vi 

som forening behov for at være med i front i debatten samt at holde vores medlemmer og kolleger opdaterede 

med det sidste nye. 

Et blad, som udkommer 10 gange om året kan klart nok ikke være med i front, da alene produktionstiden gør, at 

nyhederne ikke længere er nyheder, når bladet kommer på gaden. Vores indlæg ville ganske enkelt være 

uaktuelle, når de kom ud. 

Bladets økonomi er de seneste år kommet under stadig større pres. Indtægterne fra annoncører viste et stadigt 

fald samtidig med, at omkostningerne til bladets produktion, og distribution var stadig stigende. Vi måtte 

forvente, at de to kurver ville krydse i løbet af 2016 og levere et negativt afkast. 

Efter mange og lange drøftelser besluttede bestyrelsen sig for en ny informationsstrategi. Det betød, at bladet 

BRANDVÆSEN udkom sidste gang i december 2015. Samarbejdet med Larsen & Partnere blev opsagt og afviklet 

i overensstemmelse med de opsigelsesvarsler, der var formuleret i kontrakten. 

Den 1. januar tiltrådte journalist Cecilie Christensen en stilling i foreningens sekretariat og fik til hovedopgave at 

varetage information internt og eksternt. Resultaterne viste sig hurtigt med en solid strøm af Facebook-

opdateringer, et ugentligt nyhedsbrev, en opdateret hjemmeside og opsøgende arbejde ude blandt vores 

mange engagerede kolleger. Et godt og solidt arbejde, og igen må jeg sige, at alle vores forventninger er blevet 

indfriet. 
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Årsmødet 

Årsmødet er flagskibet blandt foreningens aktiviteter. Både udstilling og de faglige aktiviteter kalder på 

beredskabsmedarbejdere i stort tal, ikke bare fra Danmark, men også vores gode kolleger fra Færøerne, 

Grønland, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og måske også nogle stykker mere. Et stort og flot arrangement, der 

har været kendetegnet ved, at udstillerne møder med alt det bedste, de har på hylderne, og er klar til en god 

faglig snak og skabelse af nye gode kontakter. 

Trods disse positive toner, så har vi nu alligevel valgt at se konceptet efter i sømmende. Ikke mindst torsdagen, 

der traditionelt har indeholdt forsvarsministerens tale, tale ved direktøren for Beredskabsstyrelsen og 

formandens 30 minutter, gav anledning til overvejelser.  

I år prøver vi noget nyt, og vi håber det falder i jeres smag, at der er et helt nyt ”set-up” for torsdagen, hvor I får 

lejlighed til at høre på netop det indlæg, som I interesserer jer mest for. Vi håber, I vil veksle mellem indlæggene 

og flittigt besøge udstillernes stande.  

Fredagen er også helt forandret. ”Politisk topmøde” er et helt nyt tiltag, som har tilslutning fra højeste niveau. 

Også dette håber vi bliver godt modtaget. 

Med det politiske topmøde om fredagen har det været nødvendigt at flytte foreningens generalforsamling til 

onsdag. Fra at være årsmødets afslutning er generalforsamlingen nu blevet første punkt på årsmødet. Det 

betyder, at opgaven som formand skifter over med afslutningen på generalforsamlingen i dag. 

Faggrupperne 

Valgene til faggrupperne har hidtil fundet sted i kredsene, men med nedlæggelsen af kreds 1-5 er udpegningen 

nu lagt i hænderne på Netværk Ledelse. Faggrupperne er nu fuldt bemandet, men arbejdet er kun i sin opstart. 

Mange gode og engagerede kolleger har meldt sig faggrupperne, og vi ser med spænding frem til, at arbejdet 

kommer op i fulde omdrejninger. Deltagelse i faggrupperne betyder engagement og medindflydelse, så bak om 

arbejdet og vær aktiv i debatten. 

Lidt reklame:” Medlemsforum er klar,” lød meldingen den 19. august. Her er der mulighed for at vidensdele og 

erfaringsudveksle i netværk og arbejdsgrupper. I kan registrere jer via foreningens hjemmeside og blive medlem 

af et eller flere netværk. 

Vedtægter 

Foreningens vedtægter blev fornyet ved en ekstraordinær generalforsamling i Middelfart den 20. april. 

Vedtægtsændringerne er et udtryk for en nødvendig tilpasning af vedtægterne til den nye beredskabsstruktur. 

Bestyrelsen er reduceret, A og B medlemmer er forsvundet og afløst af et medlemsskan pr. beredskab og 

samtidig forsvandt kredsene. 

Særligt kredsene skal lige have et par ord. Vi havde oprindeligt 15 kredse, en kreds pr. amt + Færøerne og 

Grønland. Ved kommunalreformen i 2007 blev antallet af amter reduceret og blev til 5 regioner, og samtidig 

tilpassede foreningen antallet af kredse til 5 + Færøerne og Grønland. Det var i en tid med først 275 kommuner 

og senere 98 kommuner, men med vores nye beredskabsstruktur ville det ikke længere give samme mening 

med kredsstrukturen. Bestyrelsen har i stedet valg at pege på de faglige netværk, som et stærkt fagligt og 

kollegialt forum. 

Vi har bestemt ikke glemt kreds 6 og 7, hvor medlemmerne fra Færøerne og Grønland har fået en særlig status i 

vores vedtægter som associerede medlemmer. Det håber jeg vil være medvirkende til at fastholde de gode 

relationer til vores kolleger i Nord. Kreds 6 og 7 skal nu til at skrive egne vedtægter. Sekretariatet bistår gerne, 

men beslutningen om vedtægternes udformning og indhold tilkommer alene medlemmerne på Færøerne og i 

Grønland. Begge lokalforeninger er nævnt i de nye vedtægter med lokalforeningernes egne navne. 
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Med bortfaldet af S-medlemmerne i vedtægterne har Foreningen af Seniorer i FKB også sået status som 

associerede medlemmer. Seniorerne vil beslutte sig for nye vedtægter i dag og dermed sikre foreningens 

videreførelse. 

Bestyrelsen har i øvrigt truffet aftale med Seniorerne om, at de bemander årsmødesekretariatet under hele 

årsmødet, så det er kendte ansigter I møder der. 

Foreningens navn og logo 

FKB er en gammel forening med mange traditioner, både navn og logo har fulgt medlemmerne i mange år. Det 

er derfor forventeligt og forståeligt, at ikke alle er lige begejstrede og, at diskussionen kan blive mere 

følelsesladet end faglig. 

Jeg vil opfordre til, at fokus er på hvad foreningen indeholder, leverer og signalerer.  

Bestyrelsen foreslår, at foreningens navn bliver Danske Beredskaber. Vi synes navnet dækker præcist, hvad vi er: 

En forening for alle Danmarks beredskabsenheder, vi er til stede overalt i landet, den største beredskabs-

organisation, og vi servicerer alle landets borgere med den bedste responstid af alle beredskabsorganisationer. 

Vi håber, I tager godt imod forslaget. 

Distinktionering 

En af de første opgaver, der lå på bestyrelsens bord, var et forslag om, at bestyrelsen tog initiativ til 

udarbejdelsen af et nyt og fælles sæt retningslinjer for distinktionering. 

En revision var blevet aktuel i takt med, at medarbejderne i de nye beredskaber blev indplaceret i nye stillinger. 

Den tidligere opdeling i en gruppe for Hovedstaden, en gruppe for Aarhus, Aalborg og Odense, og en gruppe for 

alle øvrige var blevet uaktuel med den nye beredskabsstruktur. 

Tilbagemeldingerne fra de nye beredskabsenheder var samstemmende: ”Skal vi lave noget nyt, så skal vi være 

enige om, at gøre det ens, og kun en ”række”. 

Bestyrelsen udarbejdede relativt hurtigt et forslag, som med få justeringer blev godkendt af det daværende 

direktørnetværk. Implementeringen gik straks i gang og var klar til de officielle sammenlægninger pr. 1.januar 

2016. 

Foreningens økonomi 

Foreningen har de seneste år trukket kraftigt på kassebeholdningen. Arbejdet med strukturreformen betød, at vi 

skulle ansætte projektmedarbejdere til at støtte bestyrelsen. Uden denne vigtige hjælp havde foreningen 

næppe kunne markere sig i debatten, hverken skriftligt eller ved personlige fremmøder. Her var vi oppe mod 

stærke organisationer, der havde den fornødne styrke til at kunne allokere de medarbejderressourcer, som de 

fandt nødvendige. 

Etableringen af foreningens sekretariat har selvsagt også trukket på kassebeholdningen, og afviklingen af bladet 

har ikke endnu ikke helt frigjort tilstrækkelig økonomi til sekretariatets informationsmedarbejder.  

Forbruget af kassebeholdningen ser bestyrelsen som en investering i foreningens fremtid. Vi er ikke dermed til 

fattiggården, med derimod en forening med en stærk organisation, der er klar til fremtiden. 

Der er besluttet en ny financiering af foreningen, som er godkendt i Netværk Ledelse. Fremover betaler hver 

enhed et grundbeløb på 35.000 kr. årligt + 0,20 kr. pr. indbygger. Det giver samlede indtægter på ca. 2 millioner 

kr. Det svarer nøje til foreningens primære driftsudgifter, som herefter er i balance. 
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Indtægter fra årsmøde, arrangementer, temadage, studieture etc. financieres via brugerbetaling og skal 

principielt kunne hvile i sig selv, hvert arrangement for sig. Eventuelt provenue tillægges foreningens 

egenkapital. 

Netværk ledelse 

Umiddelbart før årsmødet i 2015 tog bestyrelsen initiativ til, at samle de nyudnævnte direktører og chefer for de 

nye beredskabsenheder. 

Tilslutningen og opbakningen var markant fra første møde. Mange så en klar interesse i, at ledelsen fik skabt 

netværk og at initiativer blev koordineret. Af sager af fælles interesse kan nævnes distinktionering, afgrænsning 

af udrykningsområder, betaling for assistance, principper for vederlagsfri bistand, årsmødet, vedtægter, 

foreningens organisering og dannelsen af faglige netværk. 

Netværk Ledelse tæller nu samtlige beredskabsdirektører /-chefer med ledelse af egen organisation. 


