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Mindre ildløs i tag efter tagarbejde.

Den 1. April kl. 16.59 blev en 
standardudrykning sendt til Ålholmvej 
6. Bygningen var under renovering og 
tagdækkere havde forladt bygningen kl. 
ca. 16.00. en times tid efter steg der sort 
røg op fra taget og brandvæsenet blev 
rekvireret.
Det viste sig at være en mindre ildløs 
i tagkonstruktionen som hurtigt kunne 
slukkes med 1 HT’er. Pionererne skar 
taget op omkring branden og ved 
denne lejlighed fandt mandskabet en 
fuglekirkegård. 10-15 fugleskeletter lå 
under tagkonstruktionen og på billedet 
ses et komplet fugleskelet.

Foto: Videogruppen

Formandens ord, skriftlige aftaler og 
sammenhold

Brandmesterklubben har på en afstemning den 7. 
april 2008 besluttet, at man ikke længere ønsker at 
være en del af Brandfolkenes Organisation. Jeg skal 
ønske de medlemmer, som nu flytter væk fra BO, 
held og lykke med dette.

Læs resten på side 4
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PERSONALIA

Københavns Brandvæsen.

Ansættelse:
Brandmand 329 Per Christensen er ansat som overchauffør pr. 01. april 2008.
Brandmand 947 Jes Haugaard Borchersen er ansat som brandmester pr. 01. april 2008.
Redder 684 Stefan Dahl Langstrup er pr 01. marts 2008 blevet genansat.
Brandmand 107 Nicolaj Krogstrup er pr. 01. marts blevet genansat.
Brandmand 844 Kelly Hansen er ansat som overchauffør pr. 01. marts 2008.

Afgang:
Brandmand 645 Kim Christensen er afgået med udgangen af marts måned 2008.
STT-assistent 653 Lars Kalstrup afgår med udgangen af maj måned 2008.
Ambulancemester 787 Carsten von Holstein er afgået med udgangen af februar måned.
Brandmester 258 Keld Børge Hansen afgår med udgangen af april måned 2008.
Brandmand 282 Erik Bergstrøm afgår med udgangen af maj måned 2008.
Brandmand 235 Tom Vagn Mikkelsen er afgået med udgangen af februar måned 2008.

 

Vestegnens Brandvæsen.

Jubilæum:
Underbrandmester 27 Benny Olsen har 25 års jubilæum den 1/6-2008

Frederiksberg Brandvæsen.

Følgende har 20 års jubilæum den 01. maj 2008 
 
5101 Michael Aggergård 
5103 Mads Nielsen 
5104 Niels Søndergård
5106 Per Bech
5109 Kenneth Nagel
5112 Michael Svenssson
 
5074 Jan Idorn har 25 års jubilæum den 01. juni 2008
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LEDER FORTSAT

Denne beslutning betyder imidlertid en masse ændringer i BO, idet jeg som formand 
har det svært med, at FOA og Afd. 1’s underskrifter åbenbart ikke betyder noget, når der 
indgås aftaler med dele af FOA’s medlemmer, i dette tilfælde brandfolkene.

Der ligger i FOA en aftale mellem FOA1 og BO, som er underskrevet af begge parter 
(Ken Petersson og Bo A. Jensen), og denne aftale taler om branchens (BO) suverænitet. 
Jeg tolker disse ord på en måde, som betyder, at BO har alle brandfolk ansat i de 
brandvæsener, som vi forhandler med, som selvskrevne medlemmer. Men det betyder 
ordene imidlertid ikke … alligevel. 

Mestergruppen i København har haft held og dygtighed til at forfølge egne mål, og det 
er et godt mål at sætte sig. Desværre betyder dette, at man også klart tilkendegiver, at 
man har nogle mål, som ikke alle i brandvæsenerne skal nyde godt af.

Når jeg kigger hen over disse linjer, har jeg meget svært ved at se, hvordan 
fagforeningerne skal overleve, som vi kender dem i dag, i fremtiden. FOA1’s formand havde 
et mål om at imødekomme nogle medlemmers ide om en overflytning, vel vidende at dette 
stred imod en aftale, som er underskrevet af to parter (bl.a. ham selv). Mestergruppen 
valgte at gå efter egne mål og dermed forlade fællesskabet i BO og sætte sig over på 
ledernes side i det daglige.

Hvad gør BO nu?

Jeg er af den overbevisning, at repræsentantskabet i BO skal se på, hvilke muligheder 
der ellers byder sig i vores omgivelser i forhold til det faglige ståsted, for er vi det rette sted 
længere? Jeg har haft en tro på, at fællesskabet gjorde stærk; men dele af medlemmerne 
mener noget andet. Nu skal repræsentantskabet så se på, hvilke andre muligheder der er, 
for jeg har svært ved at se, at FOA nødvendigvis er det rette sted for os.

Vi har dog fået klar besked om, at såfremt vi vælger andre fysiske faciliteter, betragter 
man os som ”gul fagforening”, idet vi ikke bor i Afd. 1, som vi har en samarbejdsaftale 
med. Til gengæld har jeg haft svært ved at se, hvor Teknik- og Servicesektoren har været 
henne, da der skulle kæmpes for at beholde medlemmerne i BO. Men det er også af mindre 
betydning, når begge grupper er en del af TSS. 

Solidariteten er væk! Aftaler, som kun gælder den ene vej, er vel ikke det, som man i en 
overenskomstperiode skal være stolte af. Derfor håber jeg nu, at medlemmerne bakker op 
om de valgte, som sidder i BO, og bakker op om de beslutninger, som disse tager. 

Formand Jesper Broneè
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Redderuddannelse Version 2.0

Torsdag d. 10/4-08 kom de sidste detaljer på plads, omkring den nye redderuddannelse. 
Strukturen er bevaret fra den oprindelige uddannelse, men alligevel er meget ændret. Jeg vil prøve 
at give et overblik de ting der er ændret, og hvad det kommer til at betyde for elever og fastansatte. 

 For at opnå større fleksibilitet, og øget indtag, på erhvervsuddannelserne, besluttede 
undervisningsministeriet at trindele uddannelserne. Brancheudvalget Redder i Transporterhvervets 
Uddannels Råd, besluttede at opdele den eksisterende redderuddannelse i 2. Redder med speciale 
ambulance, og redder med speciale autohjælp. Den nye uddannelse passer bedre til de behov der 
er i branchen, både for de kommunale brandvæsenernes vedkommende, men også for Falck, der er 
begyndt at specialisere deres reddere i langt højere grad. 

 Uddannelsen til redder med speciale ambulance, kommer til at indeholde de almene skolefag, 
grunduddannelse indsats(brand), redning og selvfølgelig ambulancetekniske og –teoretiske fag. 
Længden af uddannelsen bliver 115 uger, cirka 2 år og 3 måneder, hvilket er et halvt år mindre 
end den oprindelige uddannelse. Det skyldes at funktionsuddannelse indsats og autohjælp er pillet 
ud, hvilket både afkorter skoleuddannelsen og praktikken. Sosu modulet og ambulancefagene er 
uændret, dog er praktikken gjort mere fleksibel i 2.modul, så målene nemmere kan nås. 

 Ungdomseleverne i den nye uddannelse, bliver fritaget for at gå på grundforløb. Kravene for 
at starte direkte på uddannelsen bliver, at man er fyldt 21 år, har kørekort og har gennemgået en 
anden ungdomsuddannelse. Det bliver dejligt for eleverne, at de ikke skal spilde et halvt år af deres 
liv på en grunduddannelse, som er irrelevant, hvis man skal ud og køre ambulance. 

 Fordi uddannelsen er mindre krævende for praktikvirksomhederne, er der kommet flere aktører 
på banen, hvilket er en meget glædelig nyhed. Frederiksberg Brandvæsen, Roskilde Brandvæsen 
og Gentofte Brandvæsen er blevet godkendt som praktikvirksomheder. At flere entreprenører tager 
ansvar for at uddanne elever, betyder at uddannelsen bliver beriget med kultur fra flere aktører, og 
det skaber flere praktikpladser, hvilket der er stort behov for.  

 Version 2 af redderuddannelsen starter op d. 1/8-08. Dette sker på Hamlet, Hillerøds Tekniske 
Erhvervsskole, og på Humanica, Sosuskolen i Hillerød. TEC ønskede ikke at forlænge deres 
skolegodkendelse til redderuddannelsen. Dette skete efter lang tids hårdt økonomisk pres på 
uddannelsen, som i større og større omfang begyndte at gå ud over kvaliteten af undervisningen. 
Alle der har kendskab til uddannelsen, ved at der har været meget kritik og samarbejdsproblemer 
med TEC. Derfor ser jeg positivt på, at den nye uddannelse starter op i et miljø, der godt nok ikke 
har den store erfaring, men til gengæld engagement og et ønske om at få uddannelsen sat godt i 
gang. 

 I skrivende stund er det ikke helt afklaret, hvordan overdragelsen af uddannelsen, fra TEC til 
Hamlet finder sted, men vi forsøger at løse udfordringen på bedste vis. 

Just Kielberg
Faglig sekretær – Ambulance

BO.
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Brandfolkenes klub Frederiksberg  
BKF

Konstitueret Formand: 
Jan Hemmingsen 5082

Telefon:
28 98 41 88

E-mail: 
jahe02@frederiksberg.dk

Brandfolkenes klub Gentofte  GBK

Formand:
Henrik Poulsen  09

Telefon 
40 56 62 26
E-mail: 
hpp@gentofte.dk

Brandfolkenes klub København  BKK

Brandmandskluben 
Rudersdal Hørsholm BRH

Formand: 
Lars Ousen  355
Fælledvej Brandstaton
Fælledvej 20A, 1th
2200 København N
Telefon 26 86 48 06
E-mail: bkk@okf.kk.dk

Formand: Torben Blomberg  10
Telefon 40 63 68 05
E-mail: tbl@rudersdal.dk

ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Intet nyt fra BRH

Intet nyt fra GBK

Intet nyt fra BKF

Intet nyt fra BKK
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Den faste klub Tårnby

Thule air base

Brandfolkenes  klub Vestegnen

Formand:
 Jan Jørgensen 04

Telefon 28 66 57 13
E-mail:

 jjo.tb.tf@taarnby.dk

Formand: 
 Jørgen Wegeberg

www.bktab.gl
E-mail:

jfs@wegeberg.eu
Mobil Dk:

+45 60 86 78 7
Mobil GL: 

 +299 594490

Formand:
 Michael Schou 54

Telefon  22 78 25 09
E-mail: 

 ms@vestbrand.dk

ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Intet nyt fra Tårnby

Udskiftningen og gennemgangen af personale på Thule Basen 
fortsætter.
Siden den 23. januar og frem til maskinen den 16. april, har der 
været en udskiftning på omkring 33% af styrken.
Ud over dette, så er der ikke sket det helt store heroppe, men det er 
jo også voldsomt nok i sig selv.

Så alle ønskes et rigtigt godt forår.

Jørgen Wegeberg

Intet nyt fra Vestegnen
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OVERENSKOMSTEN 2008
O

K
 2008 

N
etto-kroner

11-04-2008/nettokroner/O
K

2008/jb 

O
verenskom

stom
råde 

Antal
dec 07

B
ruttoløn

dec 07
Å

rs bruttoløn
Stigning 12,22 %

Stigning i kr.
N

ettoløn
dec 07

Å
rs nettoløn

Stigning 12,22 %
 

  
1.215,4

29.047
348.564

391.158
42.594

23.472
281.664

26.341 
Beredsk.pers. i basis-og m

esterstill. 
1.215,4

29.047
348.564

391.158
42.594

23.472
281.664

26.341 
Beredskabsassistenter 

235,6
27.697

332.367
372.982

40.615
23.041

276.496
25.857 

Beredskabsm
estre 

95,0
31.237

374.841
420.647

45.806
25.616

307.388
28.746 

Brandm
estre, grundløn 24 

51,4
31.775

381.297
427.892

46.595
24.900

298.802
27.943 

Brandm
estre, grundløn 25 

21,7
30.431

365.171
409.794

44.624
25.871

310.454
29.033 

Brandm
æ

nd 
529,9

28.484
341.803

383.571
41.768

22.823
273.881

25.613 
O

verbrandm
estre 

42,0
34.227

410.718
460.908

50.190
26.561

318.734
29.808 

O
verchauffører 

30,0
29.949

359.394
403.312

43.918
23.488

281.856
26.359 

R
eddere, erhvervsuddannede 

79,0
27.800

333.602
374.369

40.766
21.573

258.872
24.209 

U
nderbrandm

estre, grundløn 23 
17,1

29.430
353.162

396.318
43.156

24.628
295.536

27.638 
Vagtcentralm

estre 
9,1

31.095
373.146

418.744
45.598

24.047
288.559

26.986 
Vagtcentralm

estre (storm
estre) 

5,0
35.712

428.547
480.915

52.368
27.775

333.300
31.170 

Vagtcentralpersonale 
58,5

27.339
328.070

368.161
40.090

22.945
275.343

25.750 
Viceberedskabsm

estre 
15,1

31.857
382.279

428.994
46.715

24.958
299.493

28.008 
Vicebrandinspektører 

14,0
33.579

402.948
452.188

49.240
28.285

339.419
31.742 

Til nedenstående tabel: H
ertil skal læ

gges 1.819,- til alle ikke-ledere om
 året. 

Bruttoløn er incl. alle tillæ
g og pension, m

en uden overarbejde.
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Side 

9
  Lars fra Vestegnen, st. Hvidovre

SE HVAD JEG HAR

Brandmand 66 Lars Rasmussen har en fortid i Gentofte Brandvæsen, som ambulancebehandler og brandmand, hvor 
han startede den 1. august 1994. 
Den 1. maj 2003 startede han i Vestegnens Brandvæsen i Hvidovre, hvor han blandt andet har taget kursus i  
frigørelse, så han i Vestegnen nu også kan kalde sig pioner. 
Da Vestegnen ikke driver ambulancetjeneste er Lars, med sin baggrund på ambulancen i Gentofte  god at »støtte« 
sig til på et skadested med patienter.
Iøvrigt er Lars en habil badminton spiller og »tæver« gerne kollegaerne på vagt i motionstiden.

Gammel Brandalarm fra Kastrup-
vej 170 sælges for 5.000,-.
Prisen kan forhandles, så kom 
med et bud.
Henvendelse til tidligere 720 
Anders Bertelsen.
Tlf. 3649 3244
Mobil. 4033 3997

Flere kollegaer har i tidens løb 
sagt til mig, at de kunne tænke 
sig en side i Brandmanden, hvor 
man kan sælge eller købe ting 
og sager, der er relateret til 
brandvæsen. Så det vil jeg prøve 
at opfylde. Du må også bare 
vise det frem du har, hvis det er 
lidt specielt og kan en lille sjov 
historie om det.
Tag et billede, skriv prisen eller 
historien og mail det til mig.
Alle brandmænd i hele landet er 
velkommen.

Redaktøren
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»DE  GRÅ  SIDER«

 Problemer med Alkohol?
-Her kan du få hjælp

 Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere           
 (AA) på tfl. 70 10 12 24 eller til Ib Frøby på tlf 36 16 61 85.
 Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne

 Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet:    
 www.anomyme-alkoholikere.dk
 Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at   
 gøre noget ved det! 

En stor tak til Jan Axlev, brandvæsnet  og til stiftel-
sesforeningen, for opmærksomheden ved min 70 års 
fødselsdag d. 9 marts .
- Det var dejligt, at vide, at nogen tænker på en selv 
om det går den vej hønsene skraber.
 
tdl. 352 Knoblauch , kendt som ”lilleknob”

Jeg vil gerne sige tusind tak for opmærksomheden 
i forbindelse med min fødselsdag den 7. februar til 
Københavns Brandvæsen og Seniorklubben.

Med venlig hilsen tidl. 139 Kurt Nielsen
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»DE  GRÅ  SIDER«

INDLÆG TIL »DE GRÅ SIDER« MAILES TIL :

tk507brandmanden@get2net.dk

Tak til Københavns brandvæsen og seniorklubben 
for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag.

Forhenværende
Nr.8 Egon Thomsen
Afgik som Obmr. 37

På marts holdets 1983 og egne vegne vil jeg gerne takke 
alle Jer der var med til, at gøre vores 25 års jubilæum 
til en uforglemmelig dag d. 3 marts. En stor tak til 
musikforeningen for deres dejlige musik i remisen, tak til 
de to søde damer der passede buffeten, og en stor tak 
til Formeren og Kurt for deres hyggelige underholdning.  
Ingen nævnt ingen glemt, tak skal I have.

På holdets vegne 822 Peer Harpsøe.
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SKAL FAGFORENINGEN SPLITTES ?

I den senere tid har der været en del debat blandt medlemmerne i Brandfolkenes Organisation (BO)  
– en debat om, hvem der er mellemledere, og hvor mellemlederne skal være organiseret.

Som det ser ud i dag, er alle, som er omfattet af overenskomsten for brand- og ambulancepersonale, 
organiseret i BO, uanset om man betragter sig selv som mellemleder.

Hele debatten udspringer af, at Brandmesterklubben (i Københavns Brandvæsen) ikke mener, at der bliver 
taget nok hensyn til brandmestrenes ønsker.

Man udnævner derfor selvbestaltet klubben til talsmand for alle de øvrige brandvæseners mellemledere  
– og i stedet for at forsøge at rette op på de problemer, man mener, der er, vender man ryggen til alle forsøg 
på samarbejde og leder febrilsk efter en måde at bryde ud af BO på.

Set i lyset af, at 3 ud af de sidste 5 formænd for BO var fra mestergruppen – og at BO’s repræsentantskab 
flere gange i de sidste 15-20 år har haft et flertal netop af mellemlederne – så er det lidt pudsigt at lytte til,  
at mellemlederne ikke har indflydelse.

At påstå, det er manglende indflydelse, må vel nærmest kunne betegnes som klynk.

Hvis man forestillede sig en opdeling mellem mellemlederne og dem på gulvet, så ville der være en hel række 
af problemstillinger, man skulle have på plads først.

Bl.a. kan nævnes:

	Hvem og hvad definerer, hvem der er mellemledere?

	Skal mellemledere repræsenteres på A-siden (ledersiden) eller B-siden (medarbejdersiden) i forhold til  
MED-udvalg (samarbejds- og sikkerhedsudvalg, red.)?

	Hvem skal repræsentere brandpersonalet i forbindelse med overenskomstforhandling? 
Hvis begge parter sidder ved bordet og ikke er enige, så er der frit valg for arbejdsgiveren.

	Vil man fremover skulle have fælles køkken og opholdsrum på stationerne – eller bliver det nødvendigt med 
opdelte faciliteter?

Dette er blot nogle få, men meget vigtige, problemstillinger.

I BO er der en mangeårig tradition for, at brandmestergruppen og brandfolkene står sammen.

Alt andet ville også være tåbeligt, for man skal jo løse en fælles opgave, og dagligdagen på stationerne 
fungerer også bedst, når man føler sig som medspillere i stedet for modspillere.
Så opfordringen fra sidelinjen må være, at Brandmesterklubben finder en plads i BO-regi, hvor man kan føle 
sig mere sikker på direkte indflydelse.

På BO’s netop afholdte generalforsamling blev der vedtaget et forslag, som udvider repræsentantskabet i BO 
med 2 medlemmer, som vælges af og blandt brandmestrene.

Så kan man da i hvert fald ikke komme tættere på beslutningerne.

Faktaboks

Sven Præst 
1981 – 1992 valgt til BO’s daglige ledelse 
1992 – 2002 valgt som formand for BO 
2003 – ? valgt som formand i Seniorklubben

Bo A. Jensen 
1992 – 2002 valgt til BO’s daglige ledelse 
2002 – 2006 valgt som formand for BO

Den måde, utilfredsheden fra Brandmesterklubben indtil nu har været grebet an på, er helt hen i vejret – og 
overhovedet ikke noget, der foreningsteknisk ”holder i byretten”.

For at belyse det er det nødvendigt med en kort historisk gennemgang.
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Brandmesterklubben

I Københavns Brandvæsen har man for mange år siden oprettet en brandmesterklub.

Da man i 1992 oprettede Brandfolkenes Klub København (BKK), blev Brandmesterklubben naturligvis også en 
integreret ”klub i klubben”.

Brandmesterklubbens formand fik fast plads i bestyrelsen for BKK og fik tildelt den ene af BKK’s to pladser i 
BO’s repræsentantskab.

Sådan har brandmestrene i København været sikret indflydelse, indtil der i 2007 opstod samarbejdsproblemer 
mellem Brandmesterklubben og BKK.

Brandmesterklubben valgte da at trække sig ud af BKK’s bestyrelse – og med den beslutning mistede man 
også pladsen i BO’s repræsentantskab, idet man jo sad på den ene af BKK’s pladser.

Efterfølgende har Brandmesterklubben arbejdet ihærdigt på at løsrive sig fra BO. Rent teknisk ønsker man, at 
gruppen af mellemledere i alle brandvæsener i BO’s område bliver overført til sekretariatet for arbejdsledere i 
FOA 1.

Klubben har da også haft held til at få FOA 1 til at afholde en urafstemning i den gruppe af BO’s medlemmer, 
som FOA 1 og Brandmesterklubben i fællesskab har udpeget som mellemledere.

Der er efter vores mening tale om en afstemning, som ikke alene strider mod BO’s love og den 
samarbejdsaftale, som BO har med FOA 1 – den strider også mod hele intensionen i oprettelsen af FOA 1.

FOA 1 bliver til

Sidst i 1980’erne begyndte FOA, primært pga. en decentralisering af a-kassen, at debattere, hvor små 
enhederne kunne være, når a-kassen ”flyttede sammen” med de faglige afdelinger.

Debatten tog fart i starten af 1990’erne, og fra starten af 1996 blev afdeling 1 (senere FOA 1) en realitet.

Afdelingen blev stiftet af 8 tidligere små og mellemstore FOA-afdelinger, heriblandt BO. De 8 afdelinger kom i 
den nye afdeling til at hedde brancher.

I fællesskab oprettede de 8 brancher den fælles afdeling 1, som varetog opgaverne, der gik på tværs af 
samtlige brancher.

De 8 brancher fik hver sin (enslydende) samarbejdsaftale med afdeling 1, som beskrev bl.a. 
arbejdsfordelingen mellem branchen og afdelingen.

Den egentlige sagsbehandling skulle foregå i brancherne, og nye medlemmer blev fordelt mellem brancherne 
ud fra, hvilken overenskomst de arbejdede under.

Medlemmer under overenskomsten for brand- og ambulancepersonale bliver således placeret i BO.

I dag er BO den eneste af de oprindelige brancher, som stadig fungerer som selvstændig branche med en 
samarbejdsaftale – idet de 7 andre i løbet af årene siden 1996 enten har valgt at sammenlægge sig eller 
nedlægge sig.

Samarbejdsaftalen

I samarbejdsaftalen, som senest er revideret i 2003, står der bl.a. beskrevet:

Om branchens suverænitet:

	Afdelingen forestår på branchens foranledning videreførelse og eventuel viderebringelse af sager.

	Branchen fastlægger egne love.

	Branchens medlemmer indgår ikke i afdelingens besluttende organer.

SKAL FAGFORENINGEN SPLITTES ?
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Om opsigelse af samarbejdsaftalen:

	Samarbejdsaftalen kan opsiges af begge parter med et års varsel. 
Opsigelse indebærer, at branchens medlemmer enten kollektivt forlader afdelingen, eller branchen opløses, 
således at medlemmerne indgår i afdelingen.

Der er således ingen slinger i valsen: FOA 1 må ifølge samarbejdsaftalen kun beskæftige sig med 
brancheanliggender, i det omfang branchen ønsker det – og der er heller ikke tvivl om, hvorvidt BO’s love er 
gældende.

BO’s love

Samarbejdsaftalen slår altså fast, at BO som branche fastlægger egne love. I disse love står der bl.a., at:

	Intet medlem må uden daglig ledelses sanktion forhandle om sager af fælles interesse.

	Urafstemning kan finde sted, hvis repræsentantskabet skønner det fornødent, eller mindst 10% af 
medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

	Repræsentantskabet skal arrangere urafstemningen – og stemmerne skal optælles af de valgte 
bilagskontrollører og næstformanden/kassereren.

Urafstemningen

Brandmesterklubben har altså, uden om de sædvanlige beslutningsprocesser og imod BO’s love rettet 
henvendelse til FOA 1’s formand, som imod sin egen samarbejdsaftale med BO arrangerer en ”ulovlig” 
urafstemning blandt en udvalgt gruppe af BO’s medlemmer – med det formål at forsøge at overføre denne 
gruppe medlemmer fra BO til FOA 1.

Det er fuldstændig utroværdigt, og indtil nu også uhørt, at en FOA-afdeling på den måde går på strandhugst 
blandt andre FOA-medlemmer.

Det ville svare til, at BO forsøgte at rekruttere brandfolk fra nogle af de øvrige FOA-afdelinger ude i landet – et 
ønske, vi flere gange har modtaget fra nogle af provinsbrandfolkene, men pænt takket nej til.

Enhver, som har arbejdet med foreningsteknik i mere end 14 dage, burde også vide, at urafstemninger kun er 
vejledende, medmindre bestyrelsen har besluttet at følge resultatet.

Og når nu vi er ved resultatet af afstemningen – kan man så overhovedet stole på det resultat, der bliver 
offentliggjort af FOA 1, når man åbenbart ikke kan stole på, at FOA 1 overholder en samarbejdsaftale, som 
formanden har underskrevet?

Sidst, men ikke mindst: En gruppe af BO’s medlemmer kan ikke kollektivt udmeldes af BO.

Indmeldelse i BO er sket individuelt, hvilket i sagens natur også kræver en individuel udmeldelse.

Myten om lønstigning

I hele debatten om brandmestrenes tilhørsforhold har nogle brandmestre fortalt, at man er blevet lovet en 
lønstigning på mellem 2.000 og 4.000 kr. om måneden, hvis man bare blev overflyttet til mellemlederne i FOA 1.

Ifølge et opslag fra Brandmesterklubben er der 103 mellemledere alene i Københavns Brandvæsen.

Forestiller man sig, at disse 103 mellemledere hver især skulle have bare 2.000 kr. pr. måned, så skulle 
lønbudgettet i Københavns Brandvæsen tilføres 2.472.000 kr. årligt, ekskl. pension og ekskl. feriepenge.

De penge skulle kommunen altså bevillige, blot mellemledergruppen skiftede fra BO til mellemlederne i FOA 1.

Vi tror, det er en myte – hvad tror du?

SKAL FAGFORENINGEN SPLITTES ?
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DØDSBRAND PÅ NØRREBRO

Person indebrændt ved voldsom lejlighedsbrand

Den 3. april kl. kvart i tre blev brandvæsenet sendt ild i lejlighed på Nørrebrogade 175. Ved 
fremkørsel orienterede VC om, at der formentlig var personer i lejligheden og at lejligheden 
formentlig var overtændt.
Disse oplysningen viste sig at være korrekte. Ilden stod ud af to vinduer i lejligheden på 3. 
sal og da mandskabet trængte ind i det brændende rum, fandt de en person med kraftige 
brandskader, der var uforeneligt med liv. Branden blev slukket med 1 HT’er og der blev 
udlagt endnu en HT’er da der var meget røg i tagetagen. Røgdykkerne kunne dog hurtigt 
meddele, at der ikke var ildløs i tagetagen og at der blot skulle luftes ud. 
Drejestigen fra st. H blev rejst for nedtagning af skifferplader på taget. Flammerne fra 
branden i lejligheden havde påvirket kanten af taget og som sikkerhed blev tagpladerne 
fjernet for et eftersyn. 
Nørrebrogade var afspærret ca. halvanden time mens brandvæsenet arbejdede på stedet.

Foto: Videogruppen
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Generalforsamlingen 2008 blev afholdt 
tirsdag den 12. februar i Amager Selskabslokaler. 
Her var 75 friske fyre, som havde trodset vind 
og vejr, mødt op til denne årlige begivenhed. 
Det er dejligt at se, at selv medlemmer, der 
bor i den anden ende af landet, også møder op. 
Ejgil Nielsen blev igen i år valgt som dirigent, 
og han ledede med hård men retfærdig hånd 
generalforsamlingen igennem dagsordenen.                                            

På forespørgsel til generalforsamlingen, 
om der skulle findes andet lokale til 
afholdelse af efterårsfesten, idet der 
kun deltog 62 sidste år, var der ingen 
kommentarer. Vi vil igen forsøge, om vi 
kan få plads i Amager Selskabslokaler til 
årets efterårsfest.
Valg til bestyrelse og bilagskontrollanter 
var hurtigt overstået – alle blev genvalgt 
uden modkandidater.

Efter formandens beretning var der på 
dagsordenen afsat tid til formanden for 
Brandfolkenes Organisation, Jesper 
Bronée. Han ville gerne igen i år komme 
og give forsamlingen en orientering 
om, hvad der rører sig i de lokale 
brandvæsener. Men Jesper kom ikke – 
han var pludselig blevet forhindret af et 
andet møde i fagforeningen. 
Efter generalforsamlingen var 
Seniorklubben vært ved et par stykker 
smørrebrød, en øl og en snaps, og så var 
der rigtig tid til at snakke om de gode, 
gamle dage.
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Arken – museet for moderne kunst – har 
en stor udstilling af Skagensmalerne, som 
Seniorklubben besøgte onsdag den 27. februar. 
Det var et arrangement med ledsager, og der 
havde tilmeldt sig 57 personer. 
Vi blev mødt af to meget kunstinteresserede 
unge mennesker, som delte os op i to grupper, 
hvorefter vi fik en rigtig god, detaljeret 
forklaring og rundvisning, som varede ca. en 
time.
Efter rundvisningen havde alle en time til på egen hånd at beskue udstillingen inden 
frokosten, som blev indtaget i Ishøj havn i restaurant ”Hummeren”. Her blev der 
serveret 3 stykker smørrebrød samt en øl og en snaps. 

Kurt Wilken 
havde i dagens 
anledning taget 
sin guitar med 
og underholdt 
efter spisningen 
med et par 
viser, så vi fik 
også musikalsk 
kunst med i 
arrangementet.

Sommerudflugten 2008
Tirsdag den 3. juni går turen til Gyrstinge 
Skovkro. 
Vi mødes på hjørnet af Istedgade og 
Ingerslevsgade ved DGI-byen senest kl. 
10.00. Der starter busserne med retning mod 
Fjenneslev ved Sorø. På vej til Gyrstinge 
Skovkro vil der naturligvis blive et stop, idet vi 
forventer, at vejret er med os den dag, så solen 
står højt på himmelen, og det er varmt. Her vil 
der være mulighed for at klare de små fornødenheder og få en forfriskning, så legemet 
igen kan komme ned i nærheden af de 37 grader.
Programmet for udflugten udsendes først i maj måned.
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Fredagsmøderne er slut for denne sæson, og bestyrelsen siger tak for den gode 
tilslutning, der er til disse møder.
Fredag den 17. oktober er første møde i den nye sæson. Derefter er møderne 
fredag den 14. november og fredag den 12. december. 

Runde fødselsdage i maj:
6. maj 2008: Harry Andersen, Rørsangervej 15, 2680 Solrød, 90 år
7. maj 2008: Gunner Godballe, Rønnebærhaven 18, 3200 Helsinge, 75 år
11. maj 2008: Bent Wenneberg, Brogade 7, 5. mf., 4300 Holbæk, 75 år
Der er ingen runde fødselsdage i juni i år!

Dødsfald:
Overbrandmester Henrik Ulrik Hansen (Søløven) 338 er død den 28. februar 2008. 

Husk at give besked til kassereren, hvis adresse eller telefonnummer ændres, og får I 
en ny e-mail-adresse, så send den venligst til Sven Præst spsp@ishoejby.dk 

Bestyrelsen, som den ser ud efter generalforsamlingen i februar 2008:
fra venstre formand Sven Præst, næstformand Erik Christensen, kasserer Bent 
Wenneberg, sekretær Bent Nielsen, bestyrelsesmedlem Palle Rosenvard og suppleant 
Erling Salhauge.
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SPORT 
Leveret af BI-news 

Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf. 26 86 48 02, e-mail: henrik834@yahoo.dk 
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www.bi-sport.dk 

Bjergklubben 
Tyveri af udstyr !!!! 

 

Bjergklubben har før jul mistet en masse udstyr til
klippeklatring for ca. 10.500 kr.  
Det er fjernet fra det skab på Vesterbro Brand-
station, hvor det normalt opbevares.  
Da der ikke er kvitteret for lån af udstyr og ingen fra
bestyrelsen har hørt noget, må vi gå ud fra, at det er
væk.  
Hvem der har taget det vides ikke, men da man skal
have kode eller bruge nøgle for at komme ind, må
man jo desværre tænke sit.  
Skulle man nu have noget liggende, som man har
”glemt” at aflevere, bedes man aflevere det hurtigst
muligt. 

Ergometerafdelingen 
C2-Cup 2007-08   5. afd. 

 

Vinder af 5. afd. blev 181 John Busk, som præsterede en virkelig god tid 
og satte ny personlig rekord på de 5000 m med 18.02,6 min. 
 

I den samlede stilling blev det som ventet 198 Torben Kristiansen, som 
løb med den samlede sejr og bliver ny ejer af C2-Cup Vandrepokalen 
det næste år. 
 
Guldmedalje:      198 Torben Kristiansen    72 point. 
Sølvmedalje:       181 John Busk                  69 point.   
Bronzemedalje:   829 Jan Ruby                    65 point. 
 
Pokal og medaljer vil blive uddelt til den store BI- fest i Parken den 29. 
marts. 
Det var så slut for C2-Cup 2007-08. Igen blev det til ny rekord hvad 
angår…  
 
Læs det hele i BI-news nr. 194 

 

Bjergklubben 
 

Bjergklubben på High Rope actiondag.  
 

Vi var endnu en gang taget til det gamle B&W.  
Her fik afprøvet vores psyke og kræfter i det tyndere luftlag.  
I op til 50 meters højde klatrede vi op ad diverse rebstiger, lavede 
samarbejdsøvelser, sprang ud i fri luft og skulle gribe en trapets, 
og ikke mindst udspring fra … 
 

Læs det hele i BI-news nr. 192 

Skytteafdelingen 
 

Feltskydning i Halk Skydeterræn, Sønderjylland
Den 19. – 20. – 21. – 22. juni 2008 

 

Læs om hele arrangementet i BI-news nr. 192 

NYT fra Bestyrelsen 
B r a n d  g o ’  i d r æ t  
7 . -  8 .  j u n i  2 0 0 8  

A a l b o r g  
 

Startskuddet til Brand go’ idræt lød i 2001,  
med afholdelse af det første landstævne i København.  

Et stævne med en række forskellige idrætsarrangementer og 
efterfølgende fest om aftenen, hvor det sociale samvær imellem 

kollegaer fra det meste af landet var i højsædet – en tradition var startet!
S p o r t s g r e n e :  

B o r d t e n n i s - C y k e l l ø b - B o w l i n g  

G o l f - L ø b 5 & 1 0  k m - 4  m a n d s  h o c k e y  

7 m a n d s f o d b o l d - M i n i g o l f  
 

Læs det hele i BI-news nr. 189 
 

NYT fra Bestyrelsen 
Tilmeld dig og støt Foreningen 

Vi er blevet tilmeldt KlubSupport, der er et koncept, som gør det muligt for os at tjene penge til Foreningen når vi e-handler. Du har derfor nu 
mulighed for at støtte os, når du køber tøj, rejser, CD’er, bøger, dagligvarer og en helt masse andet på nettet – UDEN at det koster dig ekstra! 

Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig som ”supporter” på 
www.klubsupport.dk. 

Læs det hele i BI-news nr. 190 

BI-news i Brandmanden 
BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt
uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi… 
Alle artikler kan læses på www.bi-sport.dk 

 

Venlig hilsen Henrik 834, BI-news redaktør 
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Set af fotograf
Gert Jensen

BO´s generalforsamling.
Foto: Kenneth Meyer

Et lille udvalg af bilafbrande under urolighe-
derne i bl.a. København

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Gert Jensen

Foto: Gert Jensen


