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Mødereferat fra Hovedbestyrelsesmødet den 11. august 2007 
på Broager Brandstation 

 
 
Mødt var: 
Arne Christensen (AC) 
Andreas Hoffmann (AH) 
Henrik Sohl (HS) 
Otto Hirschel (OH) 
Johannes Johannesen (JJ) 
Peter Petersen (PP) 
Peter Sørensen (PS) 
 
Afbud fra:  
Ole J. Sørensen 
 
Forelægger:  
Arne Christensen 
 
Referent:  
Peter Sørensen 
 
Agenda: 

1. Godkendelse af referat 
2. Siden sidst 
3. Stævne 
4. Hjemmesiden 
5. Museum 
6. Økonomi 
7. Kommende møder 
8. Eventuelt. 

 
Ad. 1: 
Nels bød velkommen og takkede Henrik for at vi måtte komme til Broager. Referatet 
fra sidste HB møde blev godkendt uden kommentarer. 
 
Ad. 2: 
AC orienterede om følgende: 

• Artikel i et gl. DBI blad, der omhandlede det at være frivillig brandmand i 
Sønderjylland. 

• Der har i den sidste tid været debatteret en del omkring afholdelse af 
prøvealarmeringer, idet en del beredskabschefer, herunder beredskabschefen i 
Aabenraa og Tønder kommuner, er af den opfattelse at der ikke må køres med 
blå blink og horn ved en prøvealarmering. Dette medfører at der i 
alarmeringen skal fremgå at der er tale om en øvelse. Hovedbestyrelsen er enig 
om at værdien af en prøvealarmering kan sættes lig nul (0), såfremt disse krav 
fastholdes. AC har derfor haft emnet til behandling i FKB’s bestyrelse, der 
ikke mener at der findes nogen lov, der kan forbyde dette. 

• Der afholdes møde i august måned, vedr. redningsberedskabspris. 
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• Forsvarsministeriet har nedsat et panel af instanser, der skal gennemgå 
redningsberedskabet i Danmark. Heri bør Sønderjysk frivillig 
Brandværnsforbund være repræsenteret. 

• Afløseren for TETRA er nu fundet. Det nye kommunikationssystem hedder 
SINE, der en forkortelse af SIkkerhedsNEttet. Systemet er en videre udvikling 
/forberedelse TETRA og baseret på samme teknologi, dvs. et lukket digitalt 
kommunikationsnet, der bl.a. er forbeholdt redningsberedskabet over hele 
Europa. 

• Dato for idriftsættelse og implementeringsrækkefølge er fastlagt. Hvorvidt og 
hvornår det implementeres i Sønderjylland, er nok et spørgsmål om 
økonomien. 

 
Herefter fulgte en orientering om, hvorledes tingene i værnene, efter den kommunale 
strukturændring 
 
JJ og HS om Sønderborg Kommune: 
Der er generelt et dårligt samarbejde mellem værnene i den nordlige del af 
kommunen, dvs. værnene på øen Als, og værnene i den sydlige del af kommunen, 
dvs. værnene på fastlandet, hovedsageligt på grund af dårlig kommunikation. 
Inden kommunesammenlægningen, var det oprindeligt meningen, at kommunale 
midler skulle fordeles i 2007, som det blev i 2006. Nogle af værnene skulle således 
køre videre med en decentral økonomi, dvs. man fik udbetalt et pengebeløb lig med 
beløbet i 2006, der herefter skal dække de aktuelle værns samlede omkostninger for 
hele året. De andre værn fik de løbende omkostninger betalt af beredskabet. Der er pt. 
ikke udbetalt penge til nogen af værnene, hvilket er årsag til store frustrationer. 
Man har fra kommunal side orienteret værnene om, at der ikke bliver indkøbt nye 
automobildrejestiger til Gråsten og Nordborg Frivillige Brandværn, uanset om der er 
store industrielle bebyggelser og kongeligt slot i områderne. Eneste sted man ønsker 
automobildrejestige er hos Sønderborg Frivillige Brandværn. 
 
PP om Tønder kommune: 
Beredskabet i Tønder kommune kører godt. Man har, til forskel fra i hvert fald 
Sønderborg og Aabenraa kommuner, forstået at håndtere beredskabet i forbindelse 
med ændringerne i den kommunale struktur på en måde alle er tilfredse med. 
Brandværnene i kommunen har decentral økonomi og der er fundet en 
fordelingsnøgle, alle værn er tilfredse med. 
En artikel i Jyske Vestkysten, af en brand på en nedlagt præstegård, gav dårlig omtale 
af ventetiden på vandtankvogne. PP afviste kritikken, idet huset var overtændt ved 
ankomst af det første værn samt at den første vandtankvogn kom hurtigt herefter. 
Der har i første halvdel af 2007 været kørt til relativt mange brande og trafikuheld. 
 
AH og PS om Aabenraa Kommune: 
Det går ikke særligt godt i Aabenraa Kommune. Beredskabschefen kom i slutningen 
af maj måned med et oplæg til fremtidig serviceniveau for beredskabet i Aabenraa 
Kommune. Oplægget, der i øvrigt var et redigeret kopi af Tønder’s, blev der lagt op 
til, at antallet af køretøjer, dvs. slangetendere, påhængsbæresprøjter og vandtankvogne 
skulle udfases af beredskabet.   
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På et møde i beredskabskommissionen uge efter, blev oplægget forkastet, idet man 
vedtog at beholde det materiel man har på stationerne. Et efterfølgende møde i 
Hellevad, hvor 23 ud af 24 værn deltog, uden Beredskabschefen, enedes man om at 
stå sammen mod oplægget fra Beredskabschefen.  
Efterfølgende har Beredskabschefen fremsendt revideret oplæg, hvor der er 4 
vandtankvogne der skal udfases, samtidig har han besluttet at beholde samtlige 
slangetendere og påhængsbæresprøjter, 1 uge før det skal 1. behandles i 
økonomiudvalget.  
Der har i 1. halvdel af 2007 været stor forvirring omkring brug af EAN nummer i.f.b. 
køb/udskiftning af materiel m.m. Endvidere har man ikke kunnet finde ud af at lave 
budgetkontrol samt at udbetale foreningsstøtte på kr. 5.000,- via NEM konto til 
værnene. 
Den gl. Aabenraa Kreds, stod for undervisningen af brandmandaspiranter på 
brandskolen i Aabenraa. Således underviste de lokale holdledere, med undtagelse af 
enkelte lektioner der blev købt på skolen i Tinglev og Haderslev, eleverne på grund- 
og funktionskurset vederlagsfrit, for dermed at holde omkostningerne til uddannelse 
så langt nede som muligt. På denne måde blev holdlederne også holdt ajour med 
uddannelsen og man fik ikke sat begrænsninger på max antal brandmænd på de 
enkelte stationer. Dette er blevet os frataget, idet denne undervisning fremover skal 
varetages af enkelte instruktører, der, så vidt vides, modtager honorar. 
 
OH om Haderslev kommune: 
Moltrup frivillige Brandværn har for nylig hat det første besøg af den nye 
Beredskabschef i Haderslev Kommune. En harmoniseringsproces pågår i øjeblikket, 
således at alle værn fremover bliver styret på samme på, set fra kommunal side. Idet 
Moltrup og Hoptrup hidtil har haft decentral økonomi, hvor man selv har udskiftet 
materiellet, skal dette fremover ændres, således at materiel indkøbes af kommunen til 
de enkelte værn. Hoptrup og Moltrup forhandler således med Kommunen om en 
overdragelsespris på køretøjerne samt på et pengebeløb, der fremover skal tilføres 
værnene til foreningsarbejdet. 
Uddannelse af elever kører på samme måde som før kommunesammenlægningen. 
 
 
Ad. 3: 
Der er udsendt indbydelser til værnene fra Vester Sottrup Frivillige Brandværn, der 
afholder stævnet i 2007 den 1. september. Bredebro og Gråsten har pt. ikke fået nogen 
indbydelse til stævnet, sandsynligvis p.g.a. adresselisten på hjemmesiden ikke er 
ajourført. Tønders Brandkaptajn er utilfreds, fordi han først modtog indbydelsen den 
9. august. 
Til stævnet sørger det arrangerende værn for opdækning af et hovedbord til 
Hovedbestyrelsen, således at talerstolen placeres i midten af 2 borde, hver med plads 
til 6 personer. 
Sønderborg kommunes Borgmester er forhindret i at kommer p.g.a. ferie. Vester 
Sottrup, sørger for at der er en anden repræsentant fra Byrådet under stævnet, der kan 
byde velkommen til kommunen. 
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Forsvarsministeren er desværre også forhindret i at komme til stævnet. AC vil gerne 
have at han får indbydelsen til stævnet i 2008 så tidligt som muligt, således at en 
repræsentant på det niveau for første gang kan komme til det Sønderjyske Stævne. 
Karsten Andersen, formand for deltidsansatte brandfolk, har meddelt at han kommer 
til stævnet. 
Idet hverken John Jannsen, eller Ole J. Sørensen kan være tilstede, under stævnet, 
varetager PS opråb af de tilstedeværende værn. 
Det blev foreslået at der, under stævnet, kommer 1 stemmetæller fra hver kommune, 
der har frivillige brandværn. 
Vester Sottrup Frivillige Brandværn har pt. ikke fundet nogle uddannede til 
trafikregulering under marchen. Hjemmeværnspolitiet blev foreslået. 
Nordborg Frivillige Brandværn var interesseret i at tage stævnet for 2008. Idet det 
egentlig er Tønder Kommunes tur til at afholde det, har PP undersøgt om der er et 
værn i Tønder Kommune, der er interesseret i af holde det. PP oplyste, at ingen værn 
fra Tønder Kommune har meldt sig. For en sikkerheds skyld, spørger PP værnene 
igen, hvis ingen er interesseret får Nordborg stævnet i 2008. 
JJ foreslog ændringer m.h.t uddeling af forbundets 25 års tegn, således at disse evt. 
kunne udleveres på de lokale generalforsamlinger, i stedet for stævnet. Dette forslag 
kunne ikke imødekommes, jf. vedtægterne. 
 
Ad. 4: 
I forbindelse med føromtalte oplæg til serviceniveau for beredskabet i Aabenraa 
Kommune, blev der udarbejdet en orientering der er sendt til webmasteren. Artiklen 
er sendt den 13/6 og endnu ikke kommet med på hjemmesiden. Ligeledes er en 
anmodning om ajourføring af e-mailadresser heller ikke lavet, selvom det er mere end 
2 mdr. siden. 
AC følger op på ovennævnte. 
I forbindelse med udgivelsen af bladet ”Æ Sprøjt”, er der pt. for få annoncører.  
 
Ad. 5: 
Museet mangler indbetaling af tilskud fra Aabenraa og Sønderborg kommuner. De 
øvrige kommuner har indbetalt kr. 0,4 pr. indbygger. Haderslevs Borgmester H. P. 
Gejl prøver på et kommende møde at overtale de 2 borgmestre til at støtte museet. 
Syd Energi har købt et stykke jord af museet for kr. 30.000,- til opførelse af en 
bygning.  Dette har medført at museet ikke pt. er kommet i økonomiske 
vanskeligheder. 
Museet efterlyser effekter fra de gamle kredse. 
 
Ad. 6: 
På grund af afslag fra Region Syddanmark, på anmodning om tilskud til forbundet på 
samme betingelser som i gl. Sønderjyllands Amt, mangler forbundet penge. 
Kassebeholdningen viste en saldo på ca. kr. 11.000,- 
Det blev foreslået at forhøje det årlige kontingent fra værnene fra kr. 5,- pr. medlem 
til kr. 300 pr. værn. Dette vil indebære en indtægt på ca. kr. 21.000,- for ca. 70 
frivillige brandværn. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Endvidere skal der sendes en ansøgning til Forsvarsministeriet om et tilskud til SFB, 
idet mødeaktiviteterne intensiveres. Dette kan ikke lade sig gøre for de flestes 
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vedkommende, uden nogen form for lønkompensation. Det blev foreslået at søge om 
et beløb i størrelsesordenen kr. 200.000,- 
Ansøgningen skal støttes at et budget for SFB. 
AC og HS følger op. 
 
Ad. 7: 
Der afholdes følgende møder: 

• Med Beredskabsforbundet den 28. september kl. 13.00 i Skodborg 
• Med Beredskabscheferne, der har frivillige brandværn. AH har spurgt 

Rise/Rødekro og fået positiv tilbagemelding om mødet kan afholdes på 
Rødekro Brandstation den 9. oktober kl. 15.00. 

AC fremsender agenda for mødet til deltagerne. 
 
Ad. 8: 

• PP spurgte om medlemmer af et nu nedlagt værn, kan deltage i det årlige 
forbundsstævne. Det kan de godt, såfremt de er aktive eller æresmedlemmer i 
et andet værn. 

• AH blev på et møde i Aabenraa Kommunes Brandværn genvalgt til 
hovedbestyrelsen for yderligere 2 år. AH blev lykønsket med valget. 

• I øvrigt kunne det oplyses at hædersmedaljer koster kr. 300,- pr. stk. Udgiften 
faktureres til værnet. 


