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Var det det hele værd.

Den danske fagbevægelse har igennem mange år kæmpet 
for, at deres medlemmer skulle sikres anstændige løn- og 
arbejdsforhold!

Igennem mere end to år, har Brandfolkenes Organisation 
kæmpet for, at medlemmerne af BO skulle have mulighed 
for, at blive behandlet anstændigt af BÅDE fagforeninger, 
LO samt arbejdsgiverne.

Når dette blad bliver læst, er der truffet afgørelse i græn-
sesagen, og derfor kan virkeligheden have overhalet denne 
leder og min artikel inde i bladet.

Uanset hvad har det været en lang kamp, og jeg skylder at 
rette en STOR TAK til jer, som har troet på dette, som har 
bakket op, og som trofast har støttet dem, som har stået 
forrest i kampen. Uden medlemmerne var vi ikke nået der-
til, hvor vi er i dag, hvor jeg skriver denne leder.

Afslutningsvis vil jeg sige, at det var det hele værd. De 
medlemmer, som igennem hele forløbet har støtte op om 
BO, de er fundamentet for den afgørelse, Grænsenævnte 
træffer. Uden medlemmerne, var vi ikke kommet dertil, 
hvor vi er i dag.

Brand i en industribygning ved Korsdalsvej-Valhøj 
Allé i Rødovre den 17.10.



KLUBBERNE

Konstitueret formand: 
Johnny Jensen 265

Telefon:
29 26 86 04

E-mail:
lindholt@jensen.tdcadsl.dk

Brandfolkenes klub København  
BKK

Brandfolkenes klub Frederiksberg  
BKF

Formand: 
Flemming Jørgensen 5113

Telefon:
40 89 81 92

E-mail:
oldmarken@ofir.dk

Den faste klub Tårnby

Formand:
Brandmester
Jan Jørgensen 04

Telefon:
53 65 40 90

E-mail:
jjo.tb.tf@taarnby.dk

Brandfolkenes  klub Vestegnen

Formand:
Rune Teit Strøm 76

Telefon:
22 11 62 17

E-mail: 
rs@vestbrand.dk
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Brandmesterrepresentant

Tillidsmand for mestrene i 
Vestegnens brandvæsen:

Mads Bak Petersen 48

Telefon:
30 89 34 54
E-mail:
mbp@vestbrand.dk

Formand: 
Jesper Sommer

Mobil Dk:

E-mail:
jso@gc.gl
www.bktab.org

Thule air base

BO´s bestyrelse er komplet og er som følger:

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Jesper Bronée (Kbh.) 
Næstformand & redaktør: Tommy B. Kjær (Kbh.)
Kasserer: Johnny L. Jensen (Kbh.)
Bestyrelsesmedlem mestergruppen: Mads Bak Petersen (Vestegnen)
Bestyrelsesmedlem: Flemming Jørgensen (Frederiksberg)

Suppleanter:

1. Jan Jørgensen, brandmester (Tårnby)
2. Rune Teit Strøm (Vestegnen)
3. Martin Jakobsen (Frederiksberg)
4. August J. Madsen (Kbh.)

Valgbare i lige år:
Formanden
Bestyrelsesmedlem mestergruppen

Valgbare i ulige år:
Næstformand & redaktør
Kasserer
Bestyrelsesmedlem

Valgbare hvert år:
Alle supleanter

Brandfolkenes Organisation - branche 11´s bestyrelse
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VAR DET DET HELE VÆRD ?

Af formand Jesper Bronée

Var det det hele værd?
Denne artikel er skrevet inden der blev truffet afgørelse i Grænsesagen, og derfor kan nogle passager være blevet 
uaktuelle på grund af afgørelsen i Grænsenævnet.

Igennem meget lang tid har medlemmerne af Brandfolkenes Orga-
nisation kæmpet for rettigheden til at organisere sig der, hvor de 
gerne ville være, og der hvor der var et fagforbund, som gerne ville 
servicere disse medlemmer.

Jeg er ikke sikker på, at alle medlemmerne af BO er klar over, hvor vigtigt resultatet af grænsesagen er for hele den danske fagbevægelse. Lige nu 
sidder der rigtigt mange og følger denne sag, og dette skyldes ganske enkelt, at det er mere end 10 år siden en sag er kommet så langt i Grænsenæv-
net, at der skulle træffes en afgørelse her. Der har været andre grænsesager, men disse er blevet afsluttet med et forlig tidligere i forløbet. Sagt med 
andre ord er denne sag af principiel betydning, og derfor lægger Grænsenævnet også mange kræfter i, for at træffe en afgørelse, som er så fair som 
mulig, idet den uden tvivl vil kunne danne grundlag for en del lignende sager i fremtiden.

Det er tydeligt, at der har været en enorm frustration blandt vores medlemmer vedr. denne sag, og specielt er mange frustreret over, at de 
ikke har haft indflydelse på deres egen arbejdsplads og –situation, og det er en af de omkostninger, som det har at føre en sag som denne. Det var 
BOs medlemmer, der på en ekstraordinær generalforsamling besluttede, at BO ikke skulle nedlægges, og med den ordlyd der var i samarbejdsaftalen, 
efterlod det os ikke nogen anden mulighed and at lade FOA effektuere opsigelsen, og dermed var vi smidt af fagforbundet FOA.
Dette havde også den betydning, at FOA tog forhandlingsretten til sig, og for at ”straffe” BO, så umuliggjorde FOA enhver form for samarbejde mellem 
medarbejderne, hvilket jeg flere gange har beklaget. FOA glemte efter min mening at varetage interesserne for de ansatte, der var på FOAs overens-
komst, og man beskyttede udelukkende egne medlemmers interesser. At FOA ikke har gjort dette på en særlig dygtig måde kan efter min mening 
bl.a. aflæses ved, at ambulancefolkene i FOA ikke har en ordentlig overenskomst, idet de fortsat kører på en overenskomst for brandfolk på døgnvagt, 
samt for personale på alarmcentralen og ”lægeambulancen” (i dag akutlægebil). Vi har også set hvad hjælp mestergruppen har fået i Frederiksberg 
Brandvæsen fra FOA…ikke imponerende.

Men nu er vi der, hvor vi kan/skal høste frugten af de mange dages venten på en afgørelse… Og det er nu vi skal se, hvad afgørelsen bliver!
Mange har op til denne afgørelse spekuleret på, om BO kan løfte opgaven som faglig organisation, og til det vil jeg svare, at det kan vi!

Vi har igennem de seneste 2 år arbejdet hårdt på at skabe et fundament for en organisation, som leverer væsentligt mere end dem, som vi sam-
menligner os med, og dette mål har vi opnået, på trods af, at vi ikke har haft forhandlingsretten. Jeg ville ønske, at alle vores medlemmer var bevidst 
om, at BO i dag er en aktiv del af et nordisk fællesskab, som rummer over 6.500 medlemmer, at BO er medlem af en europæisk organisation, som har 
over 15.000 medlemmer, at BO er medlem af en international organisation, som har mere end 250.000 medlemmer. 
Jeg ved, at de fleste er bekendt med Brandmanden, som det er lykkedes at føre videre, således at dette fagblad i dag fortsat når ud til medlemmerne 
af BO, på samme måde som vi stadig udsender BOs egen kalender til vores medlemmer. Det er også lykkedes os at skabe kontakter til virksomheder i 
Danmark, hvor vi i fællesskab kan arbejde hen imod bedre produkter, som brand- og ambulancemanden bruger i sin hverdag.
ALT dette er opnået igennem hårdt og målrettet arbejde for medlemmerne, og jeg synes vi har god grund til at være stolte af det BO, som vi står med 
i dag…og vi skylder medlemmerne en stor tak for, at vi er her. Uden jer havde BO ikke eksisteret.

Jeg har netop fået at vide, at afgørelsen i grænsesagen udsendes fredag den 16.12.2011 kl. 10.00, og jeg er spændt på at se, hvad der står i 
denne.
Uanset afgørelsen har vi i bestyrelsen i BO arbejdet med forskellige modeller for fremtiden, idet vi ikke kan vide, hvad denne afgørelse får af betyd-
ning for BOs medlemmer.
Uanset hvad håber og tror jeg, at BO også vil eksistere efter den 16.12. uanset den afgørelse, der må komme, og jeg håber, at BOs medlemmer 
fortsat bakker op om organisationen.

Afslutningsvis vil jeg gerne byde de nye medlemmer velkommen, som er kommet til i efteråret 2011. I ved selv hvem jeg tænker på…jeg vil blot sige, 
at Danmark er et stort land, og der findes brandvæsener rundt om i landet, hvor medlemmerne også kan se, at det arbejde BO har lagt for dagen, er 
det rette, hvis danske redningsfolk skal organiseres i en stærk fagforening i fremtiden, således at vi kan tale med en stor og stærk stemme….

Med dette ønsker jeg alle læsere af Brandmanden, alle BOs medlemmer samt vores samarbejdspartnere igennem 2011 glædelig jul samt et godt nytår…
uden jeres hjælp var ikke nået dertil, hvor vi er nu…
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The VIKING advantage

En effektiv indsats 
- også fra VIKING 
Når ilden buldrer og alt går hurtigt, er det vigtigt, at en brandmand kan stole på sit udstyr - for der er ikke tid til andet! 
Med en unik viden om tekstiler og lokale indsatsforhold, har VIKING udviklet en række innovative og fleksible 
branddragter, der øger sikkerheden og beskytter, når brandmændene er allermest sårbare. 

VIKING er det sikre valg, når det handler om kvalitet, leveringsevne samt hurtig og effektiv service af branddragter. 
Og med et stærkt lokalt netværk er vi aldrig langt væk. 

Saedding Ringvej 13 . DK-6710 Esbjerg V . Denmark . Tel +45 76 11 81 00 . Fax +45 76 11 81 01 . www.VIKING-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

Brandmanden_H149xB210_december2011.indd   3 07/12/11   10.02

Brand i bygning 1410 på Thule Basen

Onsdag den 28. september 2011, var en normal arbejdsdag for 
os på brandstationen. Vi fulgte med i KB hallens brand på nettet. Kl. 
var 15.06 da brandalarmen lød, og vi kunne høre på vagtmesteren 
at det ikke var et almindeligt alamudkald. Da vi kom ned til bilerne 
og begyndte at køre mod stedet, kunne vi høre at indsatslederen 
kaldte over radioen og beordrede, at alarmcenteret skulle kalde de 
brandmænd, der have fri ind. 
Da vi kom frem, var alt lukket inde i røg, og da indsatslederen 
ankommer til brandstedet skete der en røggaseksplosion. Ved vores 
ankomst skulle der ligges slanger ud for at beskytte nabobygning, 
da de to bygningerne er bygget sammen med en mellemgang. I 
nabobygningen er hele vores alarm og kommunikation center, men 
vi fik sikkert at ilden ikke bredte sig. I mens var der blevet slukket 
for strømmen. Det var også oplyst at alle personer var kommet ud, 
og de blev tilset af vores behandler og en læge. 
 
Der var på intet tidspunkt at ilden var brændt gennem skallen på 
bygningen. Der blev indsat fire hold til at slukke og udlufte. Trykket 
havde været så stort at porten var trykket så meget, at vi skulle 
skære os vej ind i bygningen, ilden var blæst ud ved eksplosionen 
inde i bygningen, så der var kun at lufte ud og slukke efter i skal-
len. Det var et stort arbejde at skære igennem så mange steder og 
slukke efter. 
Man kan sige at vi var heldige, for bygningen var under ombygning, 

og var derfor tom. Det er normal en lagerbygning. Brand årsagen er ikke fundet endnu. Så der sker også lidt på Thule Basen, det var ikke så stor en 
brand som i KB hallen men i så lille et samfund er det stort nok.

Der ønskes de bedste julehilsner og et godt nytår til alle i BO fra os på Thule Basen.
Jesper Sommer.
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BRAND OG FARLIG RØG

Vi har inden for det sidste halve år set en række brande i in-
dustrianlæg og andre store bygninger, hvor der i forbindelse 
med branden er blevet advaret mod udviklingen af giftig røg 
og hvor beboere i nærheden af branden er blevet bedt om at 
gå inden døre og holde vinduer og døre lukkede og slukke 
ventilationsanlæg. Af: Tommy Kjær

Den 8. oktober blev der udsendt varsel, da eksplosionen i den gamle CF-kasserne i Andst antændte et lager af skumisolering (flamingo). 

I midten af oktober var det beboerne i Løgstør, som skulle holde sig inden døre pga. en brand i Logstor, der producerer fjernvarmerør. Ifølge medierne 
opstod branden i et genanvendelsesanlæg i en lagerhal, og ilden raserede halvdelen af en lagerbygning, hvor brugt skum- og plast-materiale opbevares. 
Branden betød, at giftig røg fra branden drev mod øst, heldigvis væk fra byen. 

I september måtte 50 mennesker evalueres i forbindelse med en kraftig brand i en nedlagt fabrik i Vejen. Også her skulle folk i nærheden af branden 
holde sig inden døre pga. kraftig røgudvikling. 
I September skete også en af de mest omtalte brande i lang tid, nemlig da KB Hallen brændte. Også her blev udsendt advarsler om farlig røg. 
I starten af august betød en brand i en fabrik i Helsinge, at beboerne i området blev advaret mod farlig røg. 

Det er kendetegnende for mediernes omtale af disse brande, at politiet oftest refereres for ikke at kunne sige noget om årsagen til branden, mens den 
står på. Det er forståeligt nok, da politiet jo som hovedformål skal efterforske brandårsagen og afdække om der er tale om lovbrud. 
Men det er et problem, at der ikke følges op, således at vi får viden om, hvorfor disse brande udviklede sig som de gjorde. Hvilke materialer var invol-
veret og hvordan medvirkede de til brandens udvikling. 

Uden den viden kan vi fortsætte med at opføre bygninger, som er et problem i forhold til sikkerheden for borgere og brandfolk. Hvor stor skal indsatsen 
være, hvordan skal bygningen slukkes (indvendig eller udvendig). 

Sidste gang det skete, var i Køge d. 14. november, hvor en 3000 m2 stor lagerhal brød i brand. Det antages at branden opstod i forbindelse med noget 
tagarbejde, hvor der brugt gasbrænder til at lægge ny isolering. Foto: Kenneth Meyer
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INGEN OVERENSKOMST

Reddernes Klub København i kamp mod Region Hovedstadens forsøg på at 
drive de hjemtagne Akutlægebiler uden overenskomst, og redderne bak-
kes op af Brandfolkenes Organisation, der mener at det er et direkte an-

greb på Den Danske Model.

Skræmmende udvikling på Ambulance området.

Region Hovedstaden hjemtager Akutlægebil, uden at der er styr på basale forhold. 

Region Hovedstaden annoncerer efter behandlere og paramedicinere til at varetage funktionen som Akutlægeassisten-
ter, en funktion som indtil nu har været udført af reddere ansat hos entreprenører med orden i løn og arbejdsforhold.

          Region Hovedstaden har ingen overenskomst, som dækker det arbejde! 

Det vil sige at reddere som søger arbejdet, ikke kan få oplyst hvilke løn og arbejdsforhold de skal arbejde under. Det 
er useriøst når en region ikke har styr på helt basale medarbejder rettigheder.
Udtaler Henrik Andersen, formand for Reddernes Faglige Klub København. 

Da Region Hovedstaden udbød ambulancekontrakterne i sommeren 2008, var det med en klar klausul om at opgaven 
skulle udføres på en ”for området dækkende overenskomst”.
Nu hvor regionen selv vil overtage en arbejdsopgave og dermed arbejdsgiveransvaret, er der tilsyneladende ikke et 
krav regionen selv vil efterleve. 

Regionen forholder sig heller ikke til loven om virksomhedsoverdragelses mht. de hjemtagen stillinger. 
Det er et skræmmende billede der tegner sig, nu hvor Region Hovedstaden hjemtager den første af i alt 5 Akutlæge-
biler. Det er skræmmende at en offentlig instans som Region Hovedstaden ser stort på reddernes rettigheder og vi ser 
os nødsaget til at advare redderne mod, at regionen tilsyneladende vil forsøge at køre overenskomst og fagforening 
ud på et sidespor. 
Udtaler Hugo Hammel, brancheformand. Chaufførernes Fagforening. København. 

Med den nuværende viden, vil vi advare redderne mod at søge stillingerne, indtil                    
arbejdsopgaven er blevet overenskomstdækket.

At afgive alle erhvervede tryghedsbestemmelser og erstatte dem med en tilværelse som lykkeridder hos 
Region Hovedstaden, kan blive en skæbnesvanger beslutning.
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nr. 6 / December 20118

Generalforsamling
Brandfolkenes  feriehusforening   

                                         

onsdag den 25 januar kl.19.00
Idrætsforeningens lokaler Østerbro brandstation.

Vi er nu i fuld gang med afviklingen. 
To huse er solgt, men så længe der resterer et hus følger vi foreningens love. 
Derfor denne generalforsamling. 
Bestyrelsen har lovet at blive til den bitre ende. 
Når alt er afviklet vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Svend Erik Seidler

Lægebilsudbuddet er overstået.
Så er lægebilsudbuddet overstået og afgjort. 

Det endte med at Falck vandt to lægebiler, den i Hillerød samt den på vestegnen 
( Hvidovre ).

Regionen hjemtog selv den i Herlev.

Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen vandt i fællesskab læge 
1 og 2 som er tilknyttet station H.

Vi i Frederiksberg Brandvæsen er utrolig glade for at være med til at køre lægebil 
igen, og vi er meget glade for, at det kan foregå i samarbejde med Københavns 
Brandvæsen.   

Andreas Keil.
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INDLÆG TIL BRANDMANDEN MAILES TIL :

tbk507@mail.dk

Log ind på BO´s hjemmeside: 
www.brandfolkene.dk 

Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemmesiden og modtag 
e-mail når det kommer nyt information

 Problemer med Alkohol?
-Her kan du få hjælp

Har du problemer med alkohol kan du ringe til: Ano-
nyme Alkoholikere, (AA) på tfl.: 70 10 12 24.
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! 

BRANDMANDEN
DEADLINE FOR INDLÆG            UDKOMMER I UGE

                                                  
01. februar                                              07
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DØDSFALD UDNÆVNELSE
København.

Pensioneret brandmand Ib Frøby (tj.nr. 616) 
afgik ved døden tirsdag den 1. november 
2011.
Ib Frøby blev bisat mandag den 7. November 
kl. 14.00 fra Berthelkirken, Tingvej 11, 2300 
København S.

Pensioneret brandmester 242 Svend august 
Larsen (35.hold) afgik ved døden den 16. no-
vember 2011. Bisættelsen foregik i stilhed.

Pensioneret overbrandmester 143 Ole Amts-
biller afgik ved døden den 2. december 2011.
Bisættelsen fandt sted fredag den 9. decem-
ber 2011 kl. 13:00 fra Søholm Kapel.

Frederiksberg

Det er med stor sorg at vi pludselig har mi-
stet en god kammerat og kollega. Brandmand 
Gert Venø. 
Ære være hans minde

Rettelse:
Caspar Olsen er ikke som skrevet i sidste nummer af 
Brandmanden ansat i Frederiksberg brandvæsen, men 
selvfølgelig i Vestegnens brandvæsen.
Den korrekte tekst er derfor som følger:

101 Caspar Olsen er udnævnt til underbrandmester 
den 1/10 2011 Station Hvidovre 

Redaktøren undskylder fejlen.

JUBILÆUM
Frederiksberg brandvæsen

Den 1-11-2011 havde brandmand 5051 Kim Frederiksen 
25 års jubilæum.
Stort tillykke til Kim.



BRANDMÆND HOS VIKING
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Brandfolkenes Organisations medlemmer mod-
tog en indbydelse fra firmaet VIKING til at besø-
ge deres danske hovedkontor og fabrik i Esbjerg 
og Falck NUTEC træningscenter. Der var lavet et 
flot program til os, som strakte sig over to dage. 

VIKING Life-Saving Equipment er en dansk virksomhed, som så dagens lys i 1960, som følge af de barske forhold som 
vestkystens fiskere var udsat for ude på søen. Der omkom dengang mange fiskere, og der fandtes ikke de store livreddende 
foranstaltninger. Hvis fiskerens kutter gik ned, var det ensbetydende med den visse druknedød for de ombordværende 
sømænd. Efter at VIKING startede produktionen af små redningsflåder, fik fiskerne en reel chance for overlevelse, hvilket i 
sagens natur skabte stor trykhed for både fiskeren og hans familie.

Af: Tommy Kjær

Her demonstreres brugen af en ”knoklepind” som bruges ved 
limninger af gummistykker. Vores gode mand fra Tårnby skulle 
selvfølgelig lige prøve... Hmm...

VIKING har i dag en stor produktion af avancerede rednings-
flåder. Lige fra små 4 personers flåder til kæmpe store flåder med 
plads til over 100 mennesker. Alle er udstyret med GPS og overle-
velsespakker. 
VIKING´s videncenter ligger fortsat i Danmark og man pro-
ducerer, udvikler og servicerer også med stolthed en lang række 
produkter her. I en af de store produktionshaller hænger der et 
stort gammelt skilt med mottoet ”HUSK- ANDRES LIV AFHÆNGER 
AF JERES ARBEJDE”. Og når man bevæger sig rundt på fabrikken 
og taler med ”folkene på gulvet”, er man ikke i tvivl om, at de tager 
dette motto meget seriøst. 
Langt størstedelen af produktionen foregår ved håndkraft, og 
medarbejderne virker dybt engagerede og professionelle, og der 
bliver ikke sprunget over hvor gærdet er lavest. Imponerende… 
For mange af medarbejdere på virksomheden er der tale om et 
livslangt ansættelsesforhold.
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BRANDMÆND HOS VIKING

Ud over redningsflåder har VIKING også en 
produktionslinje med overlevelsesdragter til sø-
mænd og piloter, blot for at nævne lidt af det de 
kan. Se eventuelt VIKING´s hjemmeside: www.
viking-life.com hvis du vil vide mere om hvad 
de kan.

Hele den maritime afdeling er jo ikke det 
eneste punkt, hvor VIKING er førende på om-
rådet. Også deres udvikling og produktion af 
branddragter er kendt verden over. Og det er 
selvfølgelig derfor Brandfolkenes Organisation 
og VIKING kan drage nytte af, og erfaring fra 
hinanden. 
Samarbejdet imellem de to organisationer er 
ikke noget nyt, men har fungeret i mange år til 
glæde og gavn for brandfolks sikkerhed verden 
over. Brandfolkenes Organisation var repræsen-
teret af medlemmer fra flere forskellige brand-
væsner i hovedstadsområdet under besøget, og 
udover selve besøget på fabrikken fik vi også 
lejlighed til at se nogle af de forskellige dragter, 

Det har vist sig, at selvom man er udstyret med en redningsvest efter at være faldet 
over bord, drukner en del alligevel på grund af de høje bølger. For at løse det problem 
har VIKING udviklet en vest med en påmomteret beskyttelse til at værne mod bølgerne. 
Her demonstreres systemet af Kirsten Møller.

som VIKING laver, og med BOs medlemmernes store erfaring som brandfolk i ilden, kom der mange ideer på bordet til 
ny udvikling på indsatsbeklædning. Store som små…

Men VIKING ér altså langt fremme i ”skoene” på området. Branddragter med indbygget varmesensorer, som skal 
advare brandmanden i tide imod varmen. Beskyttelsesdragter til ”udvendigt” arbejde som f.eks. ved trafikulykker. Bare 
for at nævne et par stykker. Men personligt må jeg sige, at jeg har en helt klar favorit, og det er en branddragt som 
VIKING ikke endnu producerer til det danske marked, men derimod til det amerikanske marked. De amerikanske og ca-
nadiske brandfolk samt myndighederne har opdaget, at ricikoen for visse typer af cancer hos brandfolk er forhøjet, og de 
gør noget ved det. I USA og Canada er man begyndt at bruge branddragter med et udtageligt foer. Og hvorfor nu det? 
Det er fordi man derovre har erkendt, at når en branddragt bliver vasket, er den efter vask ikke 100% ren, selvom det 
umiddelbart kan se sådan ud. Men under vask viser det sig, at en lille del af de skadelige partikler som sidder på ydersiden 
af branddragten, bliver vasket ind på indersiden af dragten via vaskevandet. Derfor skal yder- og inderdragt selvfølgelig 
kunne vaskes hver for sig og i hver sin vaskemaskine.

En rigtig god dag hos VIKING og en stor tak til alle de medarbejdere som fandt sig i os brandfolk fra BO. Vi er jo en flok 
spørgelystne og nysgerrige folk.
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BRANDMÆND HOS VIKING

Efter en god lang nattesøvn gik turen på dag to til Falck NUTEC uddannelses- og træningscenter, hvor vi blev præsen-
teret for et træningscenter ud over det sædvanlige i forhold til, hvad vi er vant til her i hovedstadsområdet. 

Ud over den ”almindelige” ruinby 
med brandhuse osv., findes der også 
mulighed for brandøvelser med heli-
kopter på hustag (som på toppen af 
Rigshospitalet). Der findes store over-
tændingscontainere, gasrør med gas-
flammer, offshoreplatforme og meget 
andet unikt. Der er mange som bliver 
uddannet og øvet i brandbekæmpelse 
på centeret, og derfor bliver der i sagens 
natur brugt en hel del slukningsvand. 
Men for ikke at belaste miljøet mere 
end højest nødvendigt, er der under 
området etableret et opsamlingssystem 
til slukningsvandet, som bliver renset i 
eget rensningsanlæg og genbrugt. 

Udover den rent brandmæssige uddannelse/efteruddannelse/vedlige-
holdelsesuddannelse, har man på Falck NUTEC også faciliteter til uddan-
nelser i højderedning, som er et specialiseret område i brandvæsnerne 
i dag. Her findes også en helt særlig afdeling for kemikalieberedskab, 
hvor man får lov til at ”lege” med ammoniakudsilp i en skarp øvelse. Det 
særlige ved udslip med ammoniak er den meget lave temperatur, som 
”almindelige” kemikaliebeskyttelsesdragter har svært ved at holde til. 
Derfor findes der særlige dragter og thermobeskyttelse til netop denne 
slags uheld. Mon alle brand og redningsvæsner har tænkt på det, før de 
sender mandskabet ind i en sø af ammoniak? 

Det er også her på Falck NUTEC, hvor der findes en ”svømmehal”, hvor kur-
sister kan trænes i overlevelse i vand under barske forhold, både i VIKING´s 
redningsflåder og overlevelsesdragter, og redning fra helikopter med deres 
mekaniske helikopter, som nogle måske har set i tv.
Ligesom VIKING, der kan skræddersy indsatsbeklædning efter alle ønsker 
og behov, kan man hos Falck NUTEC købe ”færdigpakker”, eller selv være 
med til at sammensætte kurser efter behov.

Her hænger nogle af de specielle kemidragter, 
som er velegnet til ammoniak

Brandfolkenes Organisation vil gerne rette 
en stor tak til VIKING for et par gode dage. 
Men en helt særlig tak til ”vores” Kirsten for 
dit særdeles gode værtsskab og ikke mindst 
for madpakken til hjemturen. Og der skal også 
rettes en særlig hilsen til ”lærlingen”.
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EFFUA I REYKJAVIK

På EFFUAs bestyrelsesmøde i Reykjavik den 11. november 
2011, var et af de store spørgsmål på mødet en drøftelse 
af nedskæringerne i antallet af brand- og ambulancefolk. 
Bekymringen kommer som en reaktion på, at flere og fle-
re europæiske regeringer bruger reduktioner blandt de 
ansatte brand- og ambulancefolk til at spare på budget-
terne, og denne form for økonomisk styring af rednings-
tjenesterne vækker dyb bekymring, og EFFUA vil gerne 
advare mod denne styring.

Blandt mødedeltagerne var der generelt bekymring over disse reduktio-
ner blandt personalet på grund af den kendsgerning, at de opgaver, som skal 
løses af redningspersonalet i fremtiden ofte vil være meget mandskabskræ-

vende. EFFUAs bestyrelsesmedlemmer peger på de nye opgaver, der i fremtiden skal løses over hele Europa, og her 
tænkes specifikt på terror, oversvømmelser, jordskælv og sammenstyrtninger, som vil kræve store menneskelige res-
sourcer. Bekymringen fra medlemmerne af EFFUAs bestyrelse er stilet til hver enkelt brandchef, hver enkelt politiker og 
hver eneste regering i den europæiske region, som accepterer disse nedskæringer blandt personale og ressourcer.

”Det er meget vigtigt for EFFUAs bestyrelsesmedlemmer at påvirke, at brand- og ambulancetjenesterne i hele Europa 
er på et niveau, hvor der er nok brand- og ambulancefolk til at løse eventuelle terrorhandlinger, miljømæssige eller 
nukleare kriser. Vores medlemmer sætter deres liv på spil på dagligt, og alt hvad vi beder om er, er der er tilstrækkeligt 
med ressourcer og personale til at klare disse opgaver på en sikker måde. Som brandmænd ved vi, at verden ændrer 
sig, ikke bare økonomisk, og vi ved, at der er et stadigt stigende antal opgaver, som skal løses på grund af oversvøm-
melser, skovbrande, jordskælv, nukleare katastrofer og terrortrusler, for ikke at nævne, de opgaver som skal løses i 
det daglige. Hvis nedskæringerne i budgetterne fortsætter på grund af nærsynethed fra vores politiske ledere, så er 
der en udtalt bekymring i EFFUA for, at det høje serviceniveau, som vi kender i dag, vil forsvinde. ”

EFFUA fungerende præsident Jesper Bronée fortsætter:

”Vi har set disse nedskæringer i budgetter over hele Europa, og det bringer desværre det kendte serviceniveau til et 
punkt, hvor både borgernes og redningspersonalets liv kan blive bragt i unødvendig fare, hvis serviceniveauet sæn-
kes yderligere. Det skal være klart for alle, at når antallet af brandmænd og ambulancefolk falder, vil der være færre 
redningsfolk til at hjælpe borgerne i lokalsamfundet. Vi ser allerede eksempler fra nogle af de europæiske rednings-
tjenester, hvor det er svært at klare de daglige og normale ulykker. Hvis vi i fremtiden skal kunne klare større terror- 
eller naturkatastrofer, er EFFUA nødt til at reagere på de nedskæringer, som er blevet politiske lappeløsninger i det 
europæiske samfund, hvis vi skal sikre EU’s borgere en sikker hverdag.”

    
Mr. Jesper Bronée                                                                                                            Mr. Mikael Svanberg
Acting President of EFFUA                                                                    International Secretary
Tel +45 30133144                                                                    Tel+46 734434367
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SENIORNYT
Efterårsfesten den 15. november blev holdt i Skævinge Kro og Selskabslokaler, hvor der denne gang deltog 87 fest-
stemte deltagere, forløb rigtig godt. 
Vi startede i Ingerslevsgade med bus, og denne gang havde vi kun behov for 1 bus, og det var fordi, der var så mange 
af deltagerne, der selv sørgede for at transportere sig til stedet, idet de er bosiddende i den del af Sjælland. 
Jeg vil sige tak til jer der kom selv, det sparede klubben for en væsentlig udgift, men det skal naturligvis ikke afholde jer 
fra at tage med bussen i fremtiden. 
Turen til stedet gik uden stop, og det er fordi vi er i den kolde årstid, så vi fik i stedet en velkomstdrink ved ankomsten 
til kroen inden dørene til spiselokalet blev åbnet, så løverne kunne angribe den store buffet. 

Her var sild, øl og snaps stillet på bordene, og så var der ellers 
en buffet med dejlig veltillavet mad i rigelig mængde der blev 
efterfulgt af kaffe og småkager (læs lagkage). 
Så var tiden inde til at få maden rystet på plads, og det blev gjort 
under ledelse af vores 2 musikere, også kaldet Grovbollebanden.

På et tidspunkt var tiden inde til at overrække en gave til den ældste del-
tager, og her faldt valget på 350 Poul Olesen. Gaven blev overrakt af 
næstformanden Erik Christensen, de var begge fra ansættelsesholdet i 1. 
april 1948.

Kl. 17.30 var festen slut, og turen gik atter hjemad. 

Fødselsdage:

17/1 Ole Kieme Jensen (STT.) Lions Park Bregnerødvej 73, bolig 10, 3460 Birkerød, 70 år

 9/2 Erik F. Jeppesen (317) H.P. Olsens Vænge 66, 2630 Tåstrup, 80 år

10/2 Haakon Sørensen (186) Læhegnet 38, 2620 Albertslund, 85 år

15/3 Lars Kruuse (Gentofte) Hasselvej 22, 3200 Helsinge, 70 år

16/3 Jørgen Andersen (610) Blommevej 2 A, 3060 Espergærde, 75 år

30/3 Otto Eriksen (65) Hestetangvej 36 B, 3520 Farum, 95 år

31/3 Bent Mindak (644) Møllevej 4 B, bolig 45, 4140 Borup, 75 år
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Lommebogen er nu udleveret og sendt ud, således at alle Seniorklubbens medlemmer på nuværende tidspunkt skulle 
have modtaget den. 
Der bliver kun udleveret et eksemplar pr. medlem, ekstra lommebøger kan købes hos Brandfolkenes Organisation, så 
længe lager haves.

Mødet i januar er flyttet fra den 2. til mandag den 9.

Årets julefrokost blev slået sammen med man-
dagsmødet den 5. december, og her var en meget fin 
tilslutning, der var tilmeldt 62 medlemmer, og efter 
at klubbens revisor Ole Munk Pedersen (læs Kulørte) 
havde udtrukket et kinesisk lotteri, gik forsamlingen 
ombord i et dejligt veltillavet julebord, der blev leveret 
af restaurant Hummeren i Ishøj sejlklub. 

Her var rigeligt med Julebryg til rimelig pris, og klubben 
spenderede i dagens anledning en snaps til maden. Alt 
i alt en rigtig hyggelig dag med en god stemning.

Generalforsamlingen 2012 afholdes mandag den 6. februar kl. 10.30 
i salen hos Chaufførernes Fagforening, Svanevej 22, 2400 Kbh. NV.

Dagsorden er udsendt med post til alle medlemmer sammen med lommebogen.

Husk!
Har du fået E-mail eller er der telefon og adresseændringer, så giv besked til
Sven Præst Søsvinget 21, 2635 Ishøj, tlf. 40 38 97 94 eller E-mail: spsp@ishoejby.dk

Sven Præst
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Indbygget 
brandsikkerhed

www.rockwool.dk

Rockwool stenuld giver 
ekstra sikkerhed

Rockwool stenuld har markedets suverænt 
bedste brandmodstandsevne. Den tåler over 
1000 °C og er klassifi ceret i den bedste brand-
klasse (klasse A, ubrændbar). Rockwool af-
giver desuden ingen brændende dråber og 
minimal røg ved en brand.

Disse afgørende egenskaber kan sikre, at 
mennesker kommer ud af bygningerne, og at 
slukningsmandskabet kan nå at slukke bran-
den, inden bygningen overtændes og styrter 
sammen.

Få mere at vide på www.rockwool.dk


