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BFC ÅRSBERTNING juli 2021 til maj 2022
Fremlagt på BFC´s generalforsamling den 29. maj 2022

Før vi starter årsberetningen, beder vi alle om sammen at holde ét minut stilhed hvor vi mindes
de brandfolk som er gået bort grundet, erhvervsbetinger kræft eller som følge af psykiske
lidelser, og ikke mindst til deres efterladte. Vi sender også tanker til alle dem som lever med
kræft og psykiske lidelser.
I det forløbende år er der sket en hel del og vi/jeg vil blot fremhæve de vigtigste punkter her. Det er tydeligt
at Danmark er blevet åbnet op igen efter CORONA og at Europa følger trop.
Vi deltager i følgegrupperne omkring BIOBRAND II og et studie om PFAS. Desværre har hele debatten om
PFAS sat hele vores sag om anerkendelse af erhvervsbetinget kræft en del tilbage. Noget vi fra starten af
debatten har advaret om på grund af en meget ensidig og aggressiv fremstilling af spørgsmålet, hvilket vi
naturligvis er kede af. Vi gør hvad vi kan for at rette op og har bl.a. på opfordring fra
Beskæftigelsesudvalget været til foretræde i udvalget, som vi havde et tæt og godt samarbejde med 3f
Københavns Chauffører og RUS omkring. Materialet findes på Folketingets hjemmeside hvis nogle skulle
være interesseret. Vi har både før og efter foretræde kommunikeret med både sundheds- og
beskæftigelsesministrene og vi skal snart til møde i Beskæftigelsesministeriet efter direkte opfordring fra
ministeren selv. Det er vores håb og overbevisning at ministeren kommer tilbage på rette vej og ser
helheden i brandfolks komplekse verden.
Vi har deltaget i åbent hus arrangementer som tidligere og flere invitationer ligger. Tak til de brandvæsner
og brandfolk som inviterer os. Vi deltager selvfølgelig i det omfang vi har mulighed for det.
Vi samarbejder med en fremtrædende advokat og har i øjeblikket genopstartet en arbejdsskadesag for en
kræftramt brandmand. En sag som er ret åbenlys og som vi burde vinde, men med det rigide system som
AES jo er kan man aldrig vide. VI HAR BRUG FOR LOVGIVNING OG IKKE ET AES-AFVISERSYSTEM.
Vi er også glade for vores frugtbare og stabile samarbejder med både virksomheder, universiteter/institutter
og med faglige organisationer. Ingen nævnt, ingen glemt…
Vi har også været i udlandet hvilket er vigtigt i forhold til at tilegne os den nyeste viden og samtidig give
vores viden videre. Noget der er stor interesse efter og som her i marts måned førte os til Portugal hvor vi
for alvor fik hjulpet dem i gang med deres arbejde med erhvervsbetinget kræft i brandvæsnerne og med en
god forebyggelsesplan. Vi er lige på trapperne med vores hidtil mest omfattende rapport til dem.
Vi var også i Norge hos vores søsterorganisation og deltog i deres konference. Meget interessante studier
som de laver i landet. Studier som vi også kan bruge i vores arbejde her i Danmark.
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Som I måske har hørt eller læst igangsatte Tommy Kjær som et privat et initiativ om at danske
brandmandsfamilier kan hjælpe flygtede brandmandsfamilier fra Ukraine. BFC er organisationen som dette
arbejde styres fra og vi samarbejder med Red Knights MC Denmark, kommuner og andre. Et initiativ som
hurtigt rygtedes i udlandet og dr gik ikke mange dage før to familier fra Ukraine havde hørt om det og kaldte
på hjælp. En hjælp de fik og stadig får nu hvor de lever og arbejder her i Hvidovre. Danske
brandmandsfamilier fra i alt 20 kommuner er pt. på vores hjælpeliste. Tak til alle for jeres uselviske villighed
til at give hjælp til mennesker som trænger til hjælp. Og også tak til alle de private som har givet
donationer, tøj, mad, cykler og meget andet. Lige NU hjælper vi i alt 12 flygtninge fordelt på 4 familier
hvoraf de 2 stadigvæk bor privat hos en fantastisk dansk brandmandsfamilie i det skønne Sønderjylland. Jeg
er ved at revne af stolthed.
Vi har modtaget en flot donation fra UFW til dette initiativ og har oprettet et øremærket regnskab
udelukkende til det formål. Vi modtager meget gerne yderligere donationer.
I den forløbne periode har vi måtte sige farvel til et bestyrelsesmedlem, vores kasserer og vores sekretær. Vi
har været glade for deres engagement i BFC igennem årene. Deres farvel til BFC betyder i sagens natur at vi
er i gang med at omstrukturere organisationen og det tager selvfølgelig lidt tid og arbejde, men ser meget
lovende ud og kommer til at forny organisationen. Velkommen til de nye gode folk.
Slutteligt vil vi takke alle jer som bakker op og støtter BFC og det arbejde vi laver.
Tak til de bestyrelsesmedlemmer og ambassadører som var og tak til de nye som kommer. Det er et
uvurderligt arbejde I gør for alle brandfolk og vores arbejde rækker langt udover Danmarks grænser.
Tak til de beredskaber, virksomheder og sponsorer som har støttet os i perioden, ikke kun med direkte
økonomi, men også med knowhow og materiel. Det er alt sammen meget vigtigt for vores muligheder for at
udføre vores arbejde til gavn for danske brandfolk.
Sidst men absolut ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle jer støttemedlemmer som stabilt støtter op.
Det betyder alverden for os at I er der og uden jer, intet BFC. Jeres månedlige bidrag på 35,- er alt
afgørende for vores frivillige arbejde og vi opfordrer og håber på endnu flere støttemedlemmer i fremtiden
som kan gøre det muligt at komme endnu hurtigere i mål med mange af vores aktiviteter.
Af hjertet TAK. I gør alle sammen en forskel.

På bestyrelsens vegne
Formand
Tommy Kjær
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