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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden   
 

Resume  

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden.  

Beslutning  

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling  

Formanden byder velkommen til mødet og modtager eventuelle bemærkninger til 

dagsordenen. 

 

Punkt 2: Godkendelse af referat  
 

Resume 

Referat fra seneste Bestyrelsesmøde.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen godkender det udsendte referat.  

Beslutning  

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen skal godkende referat fra seneste Bestyrelsesmøde september 2022.  

 

Punkt 3: Status siden sidst  
 

Resume  

Orientering siden sidst.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning.  
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Sagsfremstilling  

Beredskabsdirektøren vil på mødet give en status for Sydøstjyllands Brandvæsen siden 

sidste møde.  

 

Punkt 4: Afgangs- og responstider   
 

Resume  

Redegørelse over afgangs- og responstider for Sydøstjyllands Brandvæsen.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling  

Sydøstjyllands Brandvæsen vil på mødet orientere om status for afgangs- og 

responstider, fordelt på de seks brandstationer under Sydøstjyllands Brandvæsen.  

Statistikken for perioden 1. januar til og med 31. oktober 2022 fremlægges sammen 

hele 2021.  

Overordnet set ligger stationerne på samme niveau som i 2021. Se bilag.  

For station Horsens er den gennemsnitlige afgangstid på 01:01, hvilket er en lille 

fremgang i forhold til sidste kvartal. Serviceniveauet er en afgangstid på 60 sekunder 

eller derunder.  

Afgangstiden for døgnstyrken kan varierer som følge af udkaldenes tidspunkt på 

døgnet og aktiviteter. Der ses f.eks. lidt længere afgangstid om natten eller i 

forbindelse med fysisk træning eller øvelsesaktiviteter.  

For station Hedensted, Tørring og Brædstrup er respons- og afgangstiden på niveau 

med 2021 og inden for servicemålet. For station Klakring er der stadig store 

udfordringer med afgangstiderne. Der ses dog en samlet forbedring i forhold til 2021. 

Det er stadig ikke tilfredsstillende, og Sydøstjyllands Brandvæsen er forsat i tæt dialog 

med Falck vedr. udfordringerne.  

Som bestyrelsen blev orienteret om på mødet i september fører Sydøstjyllands 

Brandvæsen også statistik på afvigelser, hvor et køretøj ikke afgår. Her ses der 

konkret fire afvigelser for oktober og november, hvor hhv. st. Hornsyld, St. Klakring, 

St. Brædstrup St. Hedensted og St. Tørring ikke kan afgå, pga. manglende bemanding. 

Som bestyrelsen ligeledes tidligere er orienteret om, så kaldes station Hornsyld 

automatisk på alle ture i Klakring for at imødegå afvigelserne. 
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Punkt 5: Besøg fra Falck  
 

Resume  

Under dette punkt deltager Falck Danmarks Branddirektør 

Direktionen indstiller,  

at Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. 

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning. 

Sagsfremstilling  

Som vedtaget på seneste bestyrelsesmøde i september 2022 deltager Falck Danmarks 

Branddirektør, Dennis Abildgaard Jørgensen under dette punkt.  

Dennis vil redegøre for afvigelser 2022 samt sætte ord på, hvordan Falck vil arbejde 

med udfordringerne fremadrettet.  

 

Punkt 6: Budgetopfølgninger oktober 2022 
 

Resume  

Sydøstjyllands Brandvæsen har i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativ udarbejdet 

budgetopfølgning til og med oktober 2022.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning  

Bestyrelsen godkendte, at køb af slangetender foretages fra egenkapitalen i stedet for 

delleasing, som godkendt på tidligere kommisionssmøde.  

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling  

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativ for Sydøstjyllands Brandvæsen skal der tre 

gange årligt laves en gennemgående budgetopfølgning, der forelægges bestyrelsen.  

Budgetopfølgningen laves pr. ultimo marts, ultimo juni og ultimo september. 

Budgetopfølgningen består af en præsentation af de enkelte hovedgrupper i 

kontoplanen og en opfølgning på væsentlige afvigelser, herunder eventuelle initiativer 

iværksat på baggrund af disse.  

Budgetopfølgningen til og med oktober viser et mindre forbrug på DKK 951.609,- i 

forhold til det forventede.  
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Det forventede mindre forbrug understøtter udmøntningen af den af bestyrelsen 

godkendte Investeringsplan 2022 - 2025.  

Af bilagets side 1 fremgår de bogførte indtægter og udgifter. I noterne er angivet 

forklaringer på væsentlige afvigelser i de faktiske tal i forhold til det budgetterede.  

Overordnet set skyldes det mindre forbrug flere indtægter på blinde automatiske 

brandalarmer end forventet. Dertil også færre driftsudgifter på køretøjer og materiel, 

da service endnu ikke er udført. Endvidere iværksat reparation, udskiftning og 

nedlæggelse af brandhaner, som ikke er afsluttet samt endelig budgetteret 

huslejestigning til ny administration og renovering af brandstation, som ikke er 

realiseret i indeværende periode.  

Beredskabsdirektøren fremlægger budgetopfølgning for årets første 10 måneder 

 

Punkt 7: Takstblad 2023  
 

Resume  

Denne sag omhandler Sydøstjyllands Brandvæsens takstblad for 2023, som 

fremlægges til Bestyrelsens godkendelse.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen godkender taktsblad for 2023. 

Beslutning  

Vedtaget som indstillet, med forbehold for stigning af priser fra leverandør af 

nøglebokse.  

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen skal med denne sag tage stilling til Sydøstjyllands Brandvæsens takster for 

2023.  

Taktsbladet bygger dels på Sydøstjyllands Brandvæsens P/L fremskrevne priser fra 

2022, dels på priser fra Horsens Kommune, Service og Beredskab. For så vidt angår 

gebyr for blinde alarmer til automatiske brandalarmanlæg og opkobling af automatiske 

brandalarmanlæg i vagtcentralen, anvendes de af bestyrelsen godkendte takster af 

april 2018 P/L fremskrevet over de følgende år. Grundet inflation og stigende 

energipriser er P/L fremskrivning efterreguleret for 2022.  
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Punkt 8: Korrigeret budget 2023  
 

Resume  

Bestyrelsen skal tage stilling til, om korrigeret budget 2023 med overslagsår kan 

godkendes.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen godkender det korrigerede budget 2023 med overslagsår og, at budget 

2023 med overslagsår fremsendes til selskabets interessenter til orientering.   

Beslutning  

Vedtaget som indstillet. 

Sagsfremstilling  

Det følger af vedtægterne, at budget for næste kalenderår samt flerårigt 

budgetoverslag skal fremsendes til interessenterne til orientering. 

Beredskabskommissionen godkendte på møde i maj 2022 det fremlagte budget 2023.  

Beredskabsdirektøren har korrigeret budget 2023 med overslagsår, som fremlægges. 

Budgettet er i balance. 

 

Punkt 9: Status på brandsyn  
 

Resume  

Punktet omhandler orientering om status på afviklingen af lovpligtige brandsyn for 

2022.   

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning. 

Sagsfremstilling  

Status på brandsyn pr. 30. november 2022: ’ 

Antal brandsynsobjekter: 1.264  

Antal brandsyn 2022: 875  

Gennemførte brandsyn: 666  

Gennemførelsesprocent: 76 %  

I forhold til seneste opgørelse på bestyrelsesmødet i september er der divergens i 

antallet af objekter og antal brandsyn. Dette skyldes, at opdelingen af 

brandsynsadresser, jfr. gældende lovgivning sker i takt med, at brandsynene afvikles.  
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Sydøstjyllands Brandvæsen arbejder fortsat fokuseret og målrettet på at gennemføre 

brandsyn. Der er prioriteret ressourcer til dette vigtige område.  

Det er således Sydøstjyllands Brandvæsens målsætning, at alle lovpligtige brandsyn vil 

kunne gennemføres i 2022.  

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om status på brandsyn 

 

Punkt 10: Årshjul 2023  
 

Resume  

Sydøstjyllands Brandvæsen arbejder løbende på implementering af Plan for 

Risikobaseret dimensionering 2021 - 2025. Aktiviteterne for 2023 er indarbejdet i 

årshjul 2023 til bestyrelsens godkendelse.   

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen godkender årshjul for 2023.  

Beslutning  

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling  

Hedensted og Horsens Byråd godkendte ultimo 2020 Plan for Risikobaseret 

dimensionering 2021 - 2025. Sydøstjyllands Brandvæsen arbejder løbende på 

implementering af planen på såvel det forebyggende som det operative område. Som 

et af flere tiltag til udmøntning fremlægges Sydøstjyllands Brandvæsens strategiske 

mål og årshjul for 2023.  

Nedenstående aktiviteter er indarbejdet i en samlet oversigt - årshjul 2023.  

I 2023 vil der forebyggende være fokus på gennemførelse af 100% brandsyn. 

Derudover skal der afvikles kurser for Drifts- og vedligeholdelsesansvarlige for 

automatiske brandalarmanlæg. Formålet med dette kursus er at nedsætte antallet af 

blinde alarmer. Som et nyt tiltag afvikles ligeledes kursus for især serviceledere og 

pedeller om uddannelse, instruktion af personale, vedligeholdelse af brandtekniske 

installationer og hvorledes risici for brande minimeres. Kursets formål er at klæde de 

driftsansvarlige på til at overholde de krav, der stilles i Bygningsreglementet. Hertil vil 

der blive gennemføret forskellige taktiske forebyggelsesprojekter.  

På bestyrelsesmødet den 2. maj 2022 godkendte bestyrelsen Sydøstjyllands 

Brandvæsens investeringsplan for investeringer på DKK 2.440.000,-.  

Udmøntningen af planen og fremtidens udfordringer betyder, at der investeres i nyt 

udstyr og materiel ligesom, der skal investeres i forbedring af arbejdsmiljøforholdene 

for alle brandmænd i Sydøstjyllands Brandvæsen herunder arbejdsmiljøforholdene for 

6 / 8 administrationen. Investeringsplanen understøtter ligeledes Sydøstjyllands 

Brandvæsens tilgang til bæredygtighed.  
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På såvel det forebyggende- som det operative område iværksættes i 2023 tre 

bæredygtighedstiltag, som understøtter FN´s verdensmål. 

 

Punkt 11: Rundvisning på brandstationen  
 

Resume  

Sydøstjyllands Brandvæsen vi forestå rundvisning på brandstationen.  

Direktionen indstiller,  

At rundvisningen gennemføres. 

Sagsfremstilling  

Sydøstjyllands Brandvæsen vi forestå rundvisning på brandstationen i Brædstrup. 

Rundvisningen har særligt fokus på samarbejdet mellem Falck og Service og Beredskab 

om drift af værksted med deltidsbrandfolk. 

 

Punkt 12: Eventuelt  
 

Punkt 13: Underskrifter  
 

Resume  

Underskrift af referat.  

Sagsfremstilling 

Bestyrelsesmedlemmer med adgang til First Agenda underskriver referatet elektronisk.  


