POMPJEESVERBAND
F L A S H Oktober 2020

Kolleeginnen a Kolleegen Pompjeeën am CGDIS,
-

No Diskussiounen mat Vertrieder vun de fräiwëllegen Instrukteren an dem INFS
ass festgehale ginn, dass déi fräiwëlleg Instrukteren méi an d’Ausschaffen vun
der Formatioun sollen agebonnen ginn.
De Pompjeesverband wäert zu dësem Zweck eng nei Kommissioun an d’Liewe
ruffen, déi den Uspriechpartner vum CGDIS ass.

-

Am Fall vun enger disziplinarescher Prozedur am CGDIS huet all Member
d’Recht sech vun enger Persoun vun hierem Choix bei den Unhéierungen
begleeden ze loossen.

-

All Member am CGDIS kann sech ënner bureau@fnsp.lu mellen fir
d’Pompjeeszeitung ze abonéieren, déi gratis zougestallt gëtt.

Déi wichtegst Punkten, déi bei der Sëtzung vum Zentralvirstand beschwat goufen.
Oktobersëtzung (22.10.2020)
•

Presentatioun vum Foyer – e Vetrieder vu Foyer
Assurances stellt eng geplangten
Zesummenaarbecht mam Pompjeesverband
vir. D’Memberen vum Pompjeesverband sollen
vun verschidden Avantagen beim Ofschléissen
vun enger Zousazkrankeversécherung
profitéiere kënnen. Detailer kommen nom
Ënnerschreiwen vun der Konventioun no.

•

Lager fir historescht d’Pompjeesmaterial - de
Pompjeesverband huet eng Konventioun mam
Staat ënnerschriwwen fir déi fréier Gebailechkeeten vum RTL ze Marnech ze
lounen. Nodeems d’Pompelen geplënnert goufen, sollen no
Ëmbauaarbechten um Gebai och d’Gefierer déi ze Colmar-Bierg stinn
geplënnert ginn.

•

Generalversammlung – Wéinst der aktuell ugespaanter Situatioun mam SarsCOV-19 Virus beschléisst den Zentralvirstand déi geplangten
Generalversammlungen vum Verband a vun der Jugend ze Veianen ofzesoen
an d’Ofstëmmungen per Bréif ze maachen. D’Amicallen kréien de Courrier an
Instruktiounen geschéckt.
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•

Permanencen an Asätz – Am aktuelle System vum CGDIS bestinn nach ëmmer
vill Ongerechtegkeeten, vu Leit déi näischt kréien bis aner Leit déi 10 € pro
Stonn kréien. De Pompjeesverband wäert alles an d’Weeër leeden fir dass des
Ongerechtegkeet besäitegt gëtt.
Marc MAMER
President
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