
 
Referat fra mødet i Vilsbæk, den 22. januar 2007. 
 
Til stede: den gamle og den nye hovedbestyrelse. 
 
Ikke til stede Ib Schmidt. 
 
Der blev startet med en præsentationsrunde. 
 
Med følgende dagsorden: 
 

1. Godkendelse af sidste referat. 
Godkendt. 
 

2. Formanden har ordet. 
Formanden udtalte sin forventning til det fremtidige arbejde i bestyrelsen. Han forventer at 
man går ind for det arbejde man har sagt ja til. 
Det første der skal laves er at få den nye struktur til at fungere. De nye kommuners udvalg 
er på plads. Flere kommuner har nedskrevet hvorledes det skal køre. 
Arbejdet skal starte med: 

• Definere hvilke opgaver der skal løses fremover. 
• Hvad har de enkelte værn/ den enkelte brandmand brug for fra forbundet? 
• Hvad er påklædningen til møder m.v. (internt – eksternt)? 

Internt holdes møder i arbejdsuniform. 
Der var en debat om brug af uniform fin/ arbejdsuniform. Der var argumenter 
både for og imod brug af begge uniformer. 
Stemningen var indtil videre at møder, internt og eksternt forgår i arbejdsuniform. 
Der skrives på indkaldelsen at møder er i arbejdsuniform. 

 
3. Bestyrelsens konstituering. 

Herunder organisering og nedsættelse af diverse udvalg. 
Arne bad om kandidater: 
Næstformand Peter Sørensen. 
Kasserer Henrik Sohl. 
Sekretær Ole Sørensen. 
 
Udvalg: 
Arne forelagde et udkast til hvilke opgaver han kunne tænke sig der blev nedsat. 
Peter S. mangler noget der kan komme de enkelte værn til gode. Han tænker blandt andet 
på at blive godkendt til støtte fra fonde – spilleafgifter m.v.. Også på sager der har været før 
i tiden som i forbindelse med de nye uddannelser. 
Offentlighedsarbejde: Arne Christensen, Peter Sørensen, Johannes Johannsen 
 
Museet: Se punkt 5. 
 
Uddannelse: Arne Christensen, Henrik Sohl, Peter Sørensen, Otto Hirschel, Peter 

Petersen 
Generel prægning af de fremtidige uddannelser og videreuddannelse i 
de enkelte værn. Fx trække på hinandens viden. Der var en debat 
omkring arbejde i forbindelse med uddannelse. Indflydelse på 
uddannelse. Andet i forbindelse med uddannelse. Nye uddannelser som 
fx udrykningskurser. 

 
Hjemmeside Heinz Flindt, Arne Christensen, Johannes Johannsen, Andreas 

Hoffmann, Otto Hirschel, + input fra de enkelte udvalg. 
Æ sprøjt. En journalist vil lave 4 udgaver om året. Økonomi: via 
reklamer. Kommer kun i elektronisk form på hjemmesiden. 



Der blev talt om hvad vil vi med hjemmesiden. 
 
Udland: John Jannsen, Kaj Jørgensen. 
 
Stævne: Arne Christensen, Ole Sørensen, Henrik Sohl, John Jannsen, 

repræsentant fra kommunen. 
Tidsplan: Annoncer 1. juni 2006 

Beretninger fra kredsene. (via mail) 
Deadline for bidrag er 10. juni 2006. Kan mailes. 
15 juni til korrektur 
22 juni rettelser retur. 
1. juli klar til trykning. 
1. august udsendes stævnehæftet. 

Udskifte stævnehæftet med æ sprøjt. 
 

De med rødt markerede sørger for opstart af udvalgsarbejdet. 
 
Rekruttering ikke udvalgsopgave, men hovedbestyrelsesopgave. 
Der var flere ideer til rekruttering. Bla informationsbesøg ved beredskabscentret. 
Ungdomsskolehold. Ungdomsbrandværn. 
 

4. Vore første opgaver 
Redningsberedskabspris. Arne omdelte bestemmelser om prisen. Alle skal sørge for at få 
det gjort kendt i kommunen. Der er møde den 23. marts hvor prismodtageren skal findes. 
Arne skal hurtigst muligt (inden udgangen af februar) have besked hvis der er en kandidat 
i kommunen. 
 
Arne laver et nyhedsbrev der udsendes til alle værn. 
 

5. Museet. 
Arne fortalte kort hvorledes det har kørt den sidste tid. 
Der blev fortalt om kontakten til Henry omkring pasning af museet. Der var et krav fra 
Henry at lønnen skulle være Kr. 24.000,00. 
Der er et problem med at få en person fra jobcenteret. PT er der derfor ingen 
pasningsmulighed for museet. 
Der kan laves følgende: 

• Nedsætte et museumsudvalg. 
• Henrys forslag accepteres. 
• Museets venner overtager driften. 

Åbningstider kan revideres. 
Alternativer bør vurderes. 
 
Der blev talt om modeller for drift af museet. Museumsudvalget (Nels, Arne og Keld) 
forhandler med museets venner omkring en pasningsordning hvor der laves 
forpagtningsordning. Der skal laves en kontrakt hvor det hele er fastlagt. 
 

6. Økonomi. 
Palle aflagde en kasserapport.  
Kontingent: 5,00 kr. pr medlem. (det samme som førhen). 
 
Nye medlemmer af hovedbestyrelsen og sekretæren skal iklædes i arbejdsuniform (Peter 
Sørensen). 
 

7. Eventuelt. 
 
Der laves billede af uniform fin og arbejdsuniform hvor der laves referencer til leverandører 
og kontaktpersoner og dette lægges på hjemmesiden. 



Sweaters: De der mangler mailer størrelsen til Peter Sørensen 
 
Mødeaktivitet fremover: 
De enkelte udvalg sætter selv datoer. 
 
Onsdag, den 9. maj 2007 kl. 1800 Moltrup. 
Tirsdag, den 14. august 2007 kl. 1800 Broager. 
Stævne den 1. september 2007 i Vester Sottrup. 
Torsdag, den 22. november 2007 kl. 1800 Skodborg 
 
Arne takkede de afgående medlemmer for arbejdet gennem tiderne. 
 

 
 


