Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921

Bestyrelsen
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund.
Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 10. september kl. 18,00 på Stepping Brandstation.
Afbud: H. C Mikkelsen Skelde er stoppet i værnet og Sdr. Forbund.
Pkt. 1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
Pkt. 2. Siden sidst.
Behov for stort kørekort i de sønderjyske brandværn undersøgt. Arne C sender tallene videre til
FKB. Den nye uddannelse på 14 dage, skulle også indeholde kursus, i udrykningskørsel.
Oplæg til politisk aftale om Beredskabet, lavet i samarbejde med deltidsbrandmænd og
Beredskabsforbundet. Håb om midler til eksempelvis hvervning, er søgt om.
Forslag om superindsatsledere, som tilkald ved større indsatser.
Åbenrå kommune. Beredskabet skal muligvis rettes ind efter budgettet. Nyt udkaldssystem i
samarbejde med Falck.
Sønderborg kommune. Åbent hus i samarbejde med kommunen på alle brandstationer i kommunen
Lørdag d. 19. september.
Kolding kommune. Kreds Nord har haft møde med Beredskabsforbundet. Mange ting at byde på.
Niels H. har været til møde i regionledelsen Syddanmark. Økonomien er god, positivt møde,
Haderslev kommune. Svære budgetforhandlinger.
Vejen Kommune. Overgået til nyt udkaldssystem fra Falck.
Tønder kommune. Falck har etableret en ambulance på Løgumkloster Brandstation. Den nye
bygning, ikke populær hos befolkningen. Ny autosprøjte til Bredebro Friv. Brandværn.
Ny beredskabschef Jakob Christensen.
Starter snart SINE forsøg.
Pkt. 3. Stævne.
Hele bestyrelsen deltager.
Ingen ansøger til næste års stævne. Bestyrelsesmedlemmer undersøger rundt i deres kommuner, om
der skulle være værn, der skulle være interesseret.
Henrik S. undersøger om mulighed for emner, til styring af marchtur
.

Pkt. 4. Beredskabsforbundet.
Arne C til møde i landsledelsen. Vi er tilbudt 2 pladser i et mediekursus. Arne og Oluf muligvis
deltagere.
Arne C til møde i Hedehusene d 11 / 9, samt møde angående redningsberedskabsprisen, som
overrækkes d 2 / 10 i Holmens Kirke.
Møde i Åbenrå kommune med Beredskabsforbundet i uge 44 eller 45.
Møde i Tønder kommune med Beredskabsforbundet i uge 44 eller 45.
Pkt. 5. Økonomi.

Pkt. 6. Nyt fra udvalgene.
Museum. Museet har haft en udmærket sæson. Har ansøgninger liggende ved samtlige kommuner
om tilskud.
Hjemmeside / bladudvalg. Arne C undersøger om Leif Christensen, evt. kan yde journalistisk hjælp
til værn, som har indlæg til bladet Beredskab.
Udlandsudvalg. Tysk journalist har henvendt sig. Arne C videresendt til Kaj og John.
Pkt. 7. Eventuelt.
Åbenrå og Handewitt kommune i Tyskland indgår et samarbejde på tværs af grænsen. Med officiel
underskrivelse af dokumentet d. 2. november kl. 17,00. Bestyrelsen er inviteret.

Ole J. Sørensen.

