
 

 
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 
 

Stiftet 1921 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. 
 
Referat bestyrelsesmøde torsdag d 11 Juni  kl. 18,00 på Skelde Brandstation. 

 
Afbud: Peter Petersen. 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat. 
 
Godkendt. 
 
Pkt. 2. Siden sidst. 
 
26/5 Arne C været til møde angående den danske redningsberedskabspris. Overrækkes d 2/10 i 
Holmens kirke. 
Ny Distriktsbranddirektør Claus Munk. 
Arne C. omtalte sagen om tankvognen, der ikke kom med, ved en udrykning i Vejen kommune. 
Vejen kommune: om ca 14 dage kaldes alle brandværn i Vejen kommune ud fra FALCKs 
vagtcentral. 
Haderslev kommune: økonomien strammer til. Tilladelse til kørsel med horn og blink i 
mandskabsvogn. 
Sønderborg kommune: økonomien strammer til. Nye udkaldslister sat i værk. Sammenlægning af 
brandværn påbegyndt. 19/9 kæmpe hverve kampagne i hele kommunen. Ikke nok til et hold i 
funktionsuddannelsen. 5 mand tager uddannelsen ved Haderslev Brand og Redning. 3 stk. termisk 
kamera indkøbt. En til hver indsatslederbil. 
Åbenrå kommune: økonomien strammer også til her. Sammenlægning af brandværn også 
påbegyndt. Ny stigevogn til Åbenrå Friv. Brandværn. Et værn arbejder på at etablere et samarbejde 
på tværs af grænsen. Rødekro Friv. Brandværn har afholdt 75 års jubilæum. Problemer med udkald 
p.g.a. defekte sender 
Kolding kommune: Kommunekassen lukket i. Store besparelser. Ny redningsvogn til Tyrstrup Friv. 
Brandværn. Stepping Friv Brandværn undersøge muligheder for en ny brandstation. Fokus på 
dokumentation, for at brandmænd overholde, de 12 årlige øvelser. Stepping Friv. Brandværn 80 års 
jubilæum d 20 Juni. 
H. C. undersøge muligheder for vin / etiket til brug ved gaver o.lign.  
 
Pkt. 3. Beredskabsforbundet.. 
 
Arne C plus 4 andre til Beredskabsforbundets 75 års jubilæum i Nyborg. 
Møde d 27/5 med ledelsen af Beredskabsforbundet, Udpluk af dagsorden : Generel status på 
samarbejdet. Ansøgninger om sponsorstøtte sendes ud igen. CPR nr. kan ikke fås ved  
 



 
 
 
 
 
 
myndighederne i. forb. med hvervning. Der satses på et fælles oplæg til ny regeringsaftale, også i 
samarbejde med deltidsbrandmændene. 
Møde i Skodborg med regionsledelsen. Niels H valgt ind i regionledelsen. Præsentation  ude i ” 
kredsene ” af Beredskabsforbundet og SDR forbund . de enkelte medlemmer af SDR forbunds 
bestyrelse aftaler selv, hvornår præsentationen skal være. 
 Muligheder for lederkursus og førstehjælpsinstruktør kursus i Beredskabsforbundet. 
 
Pkt. 4. Konstituering 
 
Næstformand: Dres Hoffman. 
Kassere : Henrik Sohl. 
 
Pkt. 5. Økonomi. 
 
 
 
Pkt. 6. Nyt fra udvalgene. 
 
Museumsudvalg: Museets venner har opsagt kontrakten med Forbundet p.g.a. dårlig økonomi i drift 
af museet. Arne c. orienterede om andre muligheder. 
Stævne udvalg: Foredragsholder er bestilt. Håber Søren Gade kommer. Indbydelse sendes også til 
kredslederne i Beredskabsforbundet i vores område. 
Hjemmeside / bladudvalg: Holder møde i den nærmeste fremtid. 
 
Pkt. 7. Eventuelt. 
 
Arbejdstilsynet på screenings besøg, på brandstationer, i det sønderjyske område.  
 
Referant.  
 
  Ole J. Sørensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


