Statusmøde 11-12-2019 om Endelave og
SOJBV
Referat fra mødet mellem SOJBV, Brandfoged Endelave samt Beboerforeningen Endelave.
Mødet blev afholdt i Horsens.
Til stede:
- Rene Hemberg SOJBV,
- Michael Bruun SOJBV,
- Aqqaluk Petersen SOJBV,
- Brandfoged Henning Rasmussen og
- Mike Thygesen, Beboerforeningen Endelave.
Mødet handlede om Beboerforeningens ønske om at vide mere om SOJBV organisation, samt
præsentation af den nye ledelse i SOJBV.
Diskussionspunkter.
1. Materiel.
Som udgangspunkt er det materiale der forefindes på Endelave godkendt af nuværende
kommunalbestyrelse. Der har dog været noget opgradering efter flystyrtet i 2018, bl.a.
med nødbehandler taske, samt nye apparater.
Det nuværende materiel skal på et tidspunkt opdateres. Der kan man pege på
tankvognen, med hurtigt udrullende højtryksslanger med lav ydelse som et oplagt
ønske fra Brandfogeden.
Da der ikke er finansiering af materiel til brandberedskabet i denne Risikobaserede
dimensionering, kan Beboerforeningen selv lave ansøgninger til materiel eller øvrigt
udstyr.
2. Tryghed på Endelave.
Brandfogedens betragtning over brand trygheden på Endelave er OK. Men man kan dog
ikke udelukke at der er nogen der er utrygge.
Der har været afholdt ”Robust Borger” kursus i foråret 2019. Der har været uddelt
røgalarmer til julemarkedet i 2018.
SOJBV i samarbejde med Beredskabsforbundet vil kigge på at gennemføre ”Brandsikker
Bolig” kampagne i 2019 på Endelave og Hjarnø. Fra beboerforeningens side er der også
et ønske om at man er mere synlig, evt. på Facebook, Endelave beboerforeningens avis
mm. Beboerforeningen nævner at sommerhusbeboerne måske er en overset gruppe.
Beslutning:
- SOJBV iværksætter i samarbejde med Beredskabsforbundet kampagnen
”Brandsikker Bolig” i 2020.
- SOJBV vil gerne lave artikler som kan udgives i avisen.
3. Hvordan fungerer beredskabet på Endelave?
Beredskabet på Endelave er et såkaldt basisberedskab, hvor de som udgangspunkt skal
starte med at håndtere en opgave selv, og melde tilbage til Sydøstjyllands Brandvæsen
med assistance. Det kan være røgdykkere, ledelse eller specialudstyr.
SOJBV har beredskabsplaner for assistance fra fastlandet til Endelave med helikopter
eller/og båd, som bliver løbende opdateret. Slamsuger fra SAMN er blevet
implementeret i det daglige beredskab. Den nye slamsuger trailer kommer også snart
til Endelave og det er meningen at udvalgte frivillige skal uddannes i brugen af den.
Afsejling med brandbil med færgen er meget usandsynlig.

Beslutning:
- Brandfogeden og SAMN skal arrangere introduktion af den nye slamsuger når den
kommer.
4. De frivillige på Endelave.
Der er et stort antal brand frivillige på Endelave. Dette er rigtigt godt og giver et meget
robust frivillig beredskab.
Der har dog i forbindelse med etableringen af Sydøstjyllands Brandvæsen, været en
periode hvor, der har været kontrakt uklarhed om udførelse af vedligeholdelses
uddannelse af de frivillige på Endelave. Dette er nu afklaret og der skal laves faste
datoer med øvelser.
Beslutning:
- SOJBV i samarbejde med Brandfoged laver indkaldelser, evt. igennem frivillig listen,
SMS fra vagtcentral eller opslag på Endelave avis og facebook.
- SOJBV i samarbejde med Brandfoged skriver faste øvelses datoer.
- Brandfogeden skal 2 gange om året lave en frivillig øvelse på Endelave.

