B R A N D K O M M I S S I O N E N

1

.

Meddelelser fra formanden.

2 . Efterretningssager.

a) Regnskabsrapport.
Journal nr. 14.00.02/00.01008
Bogholderiet har pr. 02.12.1987 udskre
vet regnskabsrapport hvoraf det fremgår,
at der er brugt 81 % af budgettet for
1987.
Herudover har brandvæsenet i 1987 haft
indtægt på ca 9.000 kr. Da dette beløb
ikke er medregnet i udgifterne,

selvom

disse er afholdt over de forskellige kon
ti, er der reelt kun brugt ca 79 % af
budgettet.
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Brandsyn 1987
Journal nr. 14.12.00P07
Under henvisning til brandkommissionens
beslutning på mødet den 3. marts 1987
skal brandinspektøren fremlægge status
for brandsyn i 1987.
Da det ikke tidsmæssigt har været muligt
at foretage brandsyn på alle de instituti
oner og virksomheder hvor der skal være
brandsyn er arbejdet i første omgang kon
centreret om de steder hvor der er den
største fare for tab af menneskeliv ved
brand. Der er derfor foretaget brandsyn
på kroer og hoteller,
feriekolonier,
og børnehjem,

syge- og plejehjem,

skoler, haller,

fritids-

ialt 19 regulære brandsyn.

Der blev ved brandsynene konstateret ad
skillige mangler som blev meddelt i
brandsynsrapporter. Når tidsfristerne
for afhjælpning af manglerne udløb blev
der foretaget kontrolsyn.
Udover disse brandsyn er der foretaget
en del syn i forbindelse med arrangemen
ter i haller, ved byfester og cirkusbesøg.
I 1988 vil brandinspektøren foretage en
registrering med påfølgende brandsyn
af de virksomheder i Skibby kommune,
hvor der skal foretages brandsyn. Samti
dig skal der foretages fornyede årlige
brandsyn på de institutioner hvor der
er foretaget brandsyn i 1987.
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4. Alarmcentralen i Hillerød
Journal nr. 14.11.00P20
På grund af kritikken af alarmcentralen
i Hillerød arbejdes der med en modernise
ring af det udstyr, der anvendes ved
alarmering af de kommunale brandvæsener.
Brandkommissionens formand og brandin
spektøren deltog den 16. november 1987
i et møde på Stantens brandinspektion
hvor man fik forelagt de planer der er
udarbejdet i forbindelse med modernise
ringen af alarmudstyret.
På mødet vil der blive givet en oriente
ring .

5. Brandvagter
Journal nr. 14.10.04G01
I forbindelse med julemessen ønsker
brandkommissionens formand drøftet
spørgsmålet omkring brandvagter.
Der står i "Driftsmæssige forskrifter

_______

Ø w ji

øtM /adr?
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for forsamlingslokaler" punkt 6.6.4, at
brandmyndigheden ved særlig udsmykning
og særlige arrangementer i haller (for
samlingslokaler), udover de i punkterne
6.6.2 og 6.6.3 indeholdte krav kan stil
le yderligere krav (herunder udsættelse
af brandvagt), som i hvert enkelt tilfæl
de skønnes fornødne.
fortsættes...

b At -____________
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5. fortsat
Det har indtil nu ikke været praksis at
kræve brandvagter, når sikkerheden skøn
nes overholdt, på grund af, at betaling
af brandvagt påhviler arrangøren med
mindre brandvæsenet selv afholder udgif
ten. Der er ikke i budgetterne taget høj
de for betaling af brandvagter. Brendmandskabet skal betales for mindst 3 ti
mer. Timelønnen er idag ca 90,- kr hvor
til kommer et administrationsgebyr på
25 %.
1 henhold til gældende regler stilles
der idag kun brandvagt i forbindelse med
cirkusforestillinger. Der møder normalt
2 mand, hvoraf brandvæsenet selv afhol
der udgiften til den ene mand,

jævnfør

tidligere beslutning i brandkommissio
nen, da der kun er krav om 1 mand som
brandvagt.

6. Eventuelt.
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