Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

SAVIB jubilæums-medlemsmøde med ledsagere på Scandic Palace Hotel
Lørdag den 27. november 2010
På trods af, at et kraftigt snevejr med fygning var draget over landet og gjort såvel offentlig som
privat transport meget besværlig, mødte 59 af de tilmeldte 63 personer frem fra nær og fjern til
dette særlige arrangement.

Rammerne omkring mødet var Palace Hotel på
Rådhuspladsen, der fremstår som et top
moderne hotel, efter en total renovering i årene
2003 - 2008.
Det oprindelige hotel blev opført i 1910 og
dermed blev Jugendstilen introduceret i
Danmark. Alle detaljer som tapet, møbler,
uniformer, kuffertmærker og nøgler - ja, selv
sølvbestikket, skulle holdes i samme harmoniske
stil.
Hotellet er derfor fredet, og restaureringen er
gennemført med skyldig hensyntagen til det
oprindelige interiør.
Hotellet indgår nu i Scandic-hotelkæden, der
tæller 160 hoteller i Sverige, Danmark, Finland,
Norge, Estland, Tyskland, Holland, Belgien og
Polen.
I fortiden var det kendisser som Roald
Asmundsen, Gregory Peck, Kirk Douglas og
Audrey Hepburn, der færdes i hotellets
lokaler. Denne lørdag var det
sammenslutningens medlemmer og ledsagere.

Vores medlem på stedet, teknisk chef Jan BrinkPedersen berettede om, hvordan Scandics
Landsledelse - sammen med Birger Kjærbye fra
Sikkerhedsgruppen - havde formuleret det danske
sikkerhedskoncept. Jan deltog i implementeringen
af konceptet som en ”prøveklud" på hotel Scandic i
Hvidovre.
Konceptet blev tiltrådt af Scandics koncernledelse,
og er nu gældende for alle koncernens nuværende
og kommende hoteller.
Der lægges vægt på at gæsterne kan føle sig
trygge, og at enhver kan læse på koncernens
hjemmeside, hvordan alle de ca. 6.600 ansatte er
sikkerhedsuddannet og hvordan hotellernes
daglige beredskab og sikkerhed fungerer.

Under den efterfølgende rundvisning på hotellet fik vi et indtryk af hvordan beredskab og
sikkerhed er integreret overalt.
Lige som i fly og på skibe, er der f.eks. også her efter-lysende pile langs gulvpanelerne i alle
gangarealer.

En meget speciel konstruktion, som indgik i
det oprindelige hotel fra 1910, fik vi også vist.
På trappeløbet mellem receptionen og 1.sal
kan en brandskærm sænkes ned og lukke af.
I mange år havde ingen turde afprøve
brandskærmen - for tænk hvis man ikke kunne
få den op på plads igen! Jan og Birger fik dog
lov at undersøge den, og den virkede bare
perfekt.
Nu indgår brandskærmen i hotellets
beredskabsplan. Den udløses af
receptionspersonalet med et håndtag neden
for trappen, og glider stille ned og lukker
trappeløbet.
Skærmen skal dog tilbagestilles helt manuelt,
og det fik vi så også set!

Da det nu er 25 år siden at sammenslutningen
blev stiftet, ønskede vi at gøre lidt særligt ud af
dette medlemsmøde.
Derfor var der arrangeret en lækker buffet, som
stod mål med en bedre julefrokost, med alt fra
sild og rejer til ribbensteg og ostebord.
Efter at alle var mætte, holdt Niels Erik et
causeri over de 25 år, siden starten i august
1985.
Manuskriptet kan læses ved at klikke her:
http://virkbered.dk/images/101127%20Palace%
20Hotel/jubi-talen.pdf
Dagen sluttede med, at alle fremmødte fik en
jubilæumsgave med hjem.
Gaven skulle repræsentere sikkerhed, men også
være en nyttig brugsgenstand i det daglige, så
valget var faldet på et vippeglas, der er lige god
til dessertanretninger som til flyversjusser.
- Foto: Elton Seierø og Viggo Jensen, tekst: Niels Erik Bølling.

