Beredskabsforbundet og Sønderjysk Frivillig Brandværnsforbund.
Har netop indledt det vi kalder et ; tæt samarbejde. Et samarbejde jeg som formand for de
sønderjyske, ser meget frem til. Og som jeg har glædet mig over, at der var meget stor opbakning
til, blandt alle brandfolkene / værnene.
Et samarbejde, som er på det organisatoriske plan. Det vil sige, at vi hver især passer vore daglige
praktiske gøremål. Med andre ord tager vi os stadig af alle de daglige opgaver inden for brand og
redning her i Sønderjylland.
Men til trods for denne forskel er der samtidig mange ligheder i de 2 organisationer, hvor et af de
væsentlige er det frivillige element, som hersker. Noget jeg lægger meget vægt på, at vi skal bevare
i den udstrækning der overhovedet er muligt, da det er der vi adskiller os i forhold til vore øvrige
kollegaer i beredskabet.
På både godt og ondt. Altså i alle sammenhænge kun forbundet med fordele, men på flere områder,
med nogle sær egenskaber, som til tider skal plejes og fremhæves.
Det kunne konkret være uddannelse, bare for at nævne et eksempel. I og med, at det også foregår i
fritiden hernede vil der være faktorer og forhold, som er anderledes end i det øvrige Danmark. Og
det er altså langt fra givet, at de der sidder og tilrettelægger disse uddannelser, tager højde for, og
hensyn til dette. Og sådan vil der være mange andre forhold, som vi gerne vil have på banen. Og det
tror jeg vi får meget større chancer for i fremtiden, med dette samarbejde. Bag vores fælles røst,
ligger nu over halvdelen af hoveder i det samlede Danske beredskab.
En meget vigtig pointe er i dette er, at vi til fulde bevarer den organisation og de interne forhold,
som vi altid har haft. Ingen, hverken fra beredskabsforbundet eller andre får indflydelse på det. Så
alle vore særpræg, vor kultur og ikke mindst vores selvstændighed, er fuldstændig, som hidtil.
Ud over disse organisatoriske fordele, giver det også nogle fordele for den enkelte brandmand, at
komme med i organisationen, beredskabsforbundet. Dem håber jeg, at komme til at høre om, at
mange har haft gjort brug af, og nydt stor glæde af.
Til sidst tror jeg, at vi som forbundsbestyrelse bliver nødt til sådanne tiltag, for, at skal kunne
overleve. Vi bliver nødt til, at søge så meget indflydelse som muligt, for at være som meget som
muligt for det enkelte værn.
Med dette samarbejde, er jeg overbevist om, at vi har taget et skridt i den rigtige retning.

Tillykke til alle medlemmer i såvel beredskabsforbundet, som Sønderjysk frivillig
Brandværnsforbund.
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