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SØNDERJYSK STÆVNE. 
 

 I samarbejde med Agerskov Frivillige Brandværn der i år fejrer 80 års jubilæum 
 indbyder Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund til  

 
DELEGERETMØDE som afholdes på 

  
Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov.  

 
LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2019 Kl. 10:00 

 
Referat 
 
Velkomst ved brandkaptajn Brian Severin, som oplyste om en lille ændring i dagen program hvor 
spisepausen blev rykket lidt frem af hensyn til foredraget. 
Herefter blev sang nummer 19 (Vi er forsamlet til festligt stævne) sunget. 
 
Borgmester Henrik Frandsen (Tønder Kommune) takkede for invitationen og ønskede Agerskov Frivillige 
Brandværn tillykke med deres 80 års jubilæum. 
Der skal lyde en stor tak til Agerskov for de 80 år de har stået klar til at hjælpe. Den store indsats som alle 
brandværn yder kan i være stolte af. 
Som brandværn kan i kun være sikker på en stor tak og vi er stolte af jeres indsats. 
Jeg håber på en god dag og at i får et godt stævne. 
Herefter ønskede Beredskabsdirektør Lars Møldrup Agerskov tillykke med jubilæet og ønskede SFB et godt 
stævne. 
Forbundsformand Henrik Sohl bød velkommen til stævnet og takkede alle for fremmødet. 
Herefter blev der oplæst telegram Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden, Fredensborg. 
Der blev holdt et minuts stilhed for vores kammerater der ikke er iblandt os mere. 
 
Sekretæren foretog navneopråb af de frivillige brandværn, 26 brandværn med 49 delegerede var mødt op. 
 
Så gik forsamlingen over til den udsendte dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
Brandkaptajn Brian Severin blev valgt som dirigent og der var 2 brandmænd fra 
Agerskov klar som stemmetællere hvis der bliver behov. 
 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning og sidste nyt fra formanden. 
Formand Henrik Sohl: 
Jeg er glad for at vi alle er her, for den gode stemning og for de røde biler der holder 
udenfor, både de gamle og dem der er i aktiv tjeneste. 
Vi har alle travlt i foreningerne og det er svært at nå alting. 
Tag de unge medlemmer med ud og lad dem vise hvad vi laver, så det ikke kun er os 
”gamle” der skal rekruttere de unge. 
Brug alle kanaler vi har, både de elektroniske og de skrevne medier. 
Der er nye typer frivillige, pas på dem. De er til stor gavn med de nye tanker og ideer.  
Beredskabsstyrelsen bruger tid på at fortælle de værnepligtige om de muligheder der er i 
beredskabet efter de er hjemsendt og der er også stadigvæk mulighed for at bruge 
”Blivbrandmandnu.dk”, tag bare fat på Torben Jensen. 
SFB ved formanden har været med til at indstille modtager til Redningsberedskabsprisen 
som overrækkes i forbindelse med mindegudstjenesten i Holmens Kirke d. 4. oktober. 
Invitation er udsendt via BF-Medlem – og den udsendes af sekretæren, seneste 
tilmelding er d. 27. september. 
Der er lige nu en analyse omkring beredskabet i gang, det er ikke en konsulentrapport 
der munder ud i besparelser som sidst. Analysen skal vise hvordan ressourcerne er 
fordelt i de forskellige dele af beredskabet. Her sidder formanden i en følgegruppe. 
Formanden har desuden deltaget i mange møder omkring beredskab og det meste 
foregår i København. 
Redningshistorisk forening holder i år møde i Hundested. Der vil være et besøg på et 
brandværnsmuseum og mulighed for at udveksle ideer. 
Beredskabsforbundets landsrådsmøde bliver afholdt d. 20 – 21. juni i Svendborg. Vi har 
fra SFB 20 pladser. Vi håber mange vil med så vi bliver bredt repræsenteret. Tilmelding 
kommer nok ud i april næste år. De tidligere deltagere bliver spurgt, men der er også 
plads til nye deltagere.      
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Tak til jer alle, Gud til ære, næsten til værn. 
De var ingen spørgsmål til formandens fremlæggelse og dermed blev det godkendt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018. 
Kasserer Tommy Riisgaard fremlagde det reviderede regnskab som viste indtægter på 
138.350 kr., udgifter på 87.643 kr. og et overskud på 50.706 kr., det blev til en balance 
på 442.282,72 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen indstiller at der ikke sker en stigning i kontingent, det var der ingen 
indvending imod, så det bibeholdes på 750 kr. pr. år. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

6. a: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 
    genvalg til Palle Frederiksen (Egen) og Erik Johannsen (Broager) 
    genvalg til suppleant Ib Schmidt (Bylderup-Bov) 
 
b: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 
    Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv, Poul Erik Henriksen udpeget af   
    brandværnene i Tønder Kommune havde på forhånd meddelt at han ønskede at  
    udtræde af bestyrelsen efter mange år. Som nyt medlem er udpeget Allan Hoeg fra  
    Tønder friv. Brandværn. Der lød en stor tak til Polle og et velkommen til Allan. 
 

7. Valg af stedet for næste års stævne.  
Både Sommersted og Augustenborg-Bro ønsker at afholde stævnet i 2020. Bestyrelsen 
forhandler med de 2 brandværn for at finde en løsning. 
 

8. Gæsterne har ordet. 
a.: Sønderjysk Forsikring 
Skadechef Kim Heise startede med at takke for invitationen til stævnet. 
Sønderjysk Forsikring ønsker at støtte op omkring de frivillige brandværn, idet vi har en 
naturlig interesse i at undgå eller reducere brandskader. Vi yder hjælp til risiko 
minimerende tiltag hver dag. Vi ved at alm. uforsigtighed er skyld i mange brande, men 
også pyroman brandeoplever vi. Fra 31. oktober sidste år og 90 dage frem var der 13 
brande med skader på over 30 mill. kr.  
Vi støtter hvert år efter ansøgninger og det er en glæde at imødekomme alle ansøgere i 
år. 
Hellevad Friv. Brandværn får tildelt 25.000 kr. til førstehjælpsudstyr 
Skodborg Friv. Brandværn får tildelt 29.000 kr. til kommunikationsudstyr 
Bovrup-Varnæs Friv. Brandværn får tildelt 22.500 kr. til støvler, hjelmlygter m.m. 
Vi støtter brandværnenes sikkerhed, der bliver gjort en stor indsats af jer alle, og 
ovenikøbet en frivillig indsats. 
Sønderjysk forsikring gør nu også via hjemmeside og andre steder opmærksom på det 
at være brandmand og det sker i samarbejde med Blivbrandmandnu.dk.  
 

9. Overrækkelse af hæderstegn. 
I år var der kommet 13 ansøgere til forbundets 25 års tegn, de 6 var mødt op til stævnet, 
de øvrige vil få tegnet til parolen næste år eller et andet valgt tidspunkt. 
 

10. Eventuelt. 
Sønderjysk Brandværns Automobilklub: 
 
Der er nu en bestand på 3 biler og de er ved at blive klargjort til syn. Håbet er at de er 
klar til næste år. Takket være sponsorer er det lykkedes at få bilerne repareret og en af 
bilerne holder ude foran. 
Der er mulighed for at blive sponsor for bilerne. Kontakt Per Hauritz på tlf. 31 13 12 10 
for nærmere oplysninger.  
 
Landschef Niels Bonde: 
 
Startede med at takke for invitationen, næsten hele landsledelsen var mødt op.  
Beredskabsforbundet er glad for det frivillige beredskab som er specielt her syd for 
Kongeåen.  
Der blev på årets landsrådsmøde vedtaget nye vedtægter som nu ligger til godkendelse i 
Forsvarsministeriet. Der er kommet mere demokratiske regler med valg i stedet for 
udpegning af kredsledere samt andre ændringer for at tilpasse til de nye 
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beredskabsenheder.  
Blivbrandmandnu.dk har kørt 139 kampagner og der er derigennem skaffet 600 nye 
medlemmer, det er ikke kendt hvor mange heraf der reelt er blevet ansat. 
Der findes kampagner til virksomheder der skal afgive brandmænd i arbejdstiden. Der 
tales meget om diversiteten i beredskabet, det er heldigvis ved at blive bedre og der 
kommer flere piger ind i brandværnene. Det er bevist at det giver bedre resultater og en 
bedre omgangstone når der er også er piger i styrken. 
Robust borger skal gøre borgerne i stand til at tage vare på sig selv. Der bliver uddannet 
5000 borgere om året. Der er mange der gerne vil på kursus, men der mangler 
instruktører, så meld ind hvis i vil hjælpe. 
Verdensordenen er ved at ændre sig, i Sverige har myndighederne meldt ud at der kan 
komme krig. Både i Tyskland og Sverige bliver det oplyst at borgerne skal kunne klare 
sig selv i op til 11 døgn, i Danmark skal vi kun prøve at klare os selv i 72 timer! 
 
Brandværnsmarch: 
Opfordring fra Tønder som arrangerede marchen i år til at finde et brandværn til at 
arrangere og at vi alle bakker op om arrangementet, det er kun nogle timer en lørdag 
sammen med mange kammerater. 
 

 
  
Fællesspisning – menuen var dansk bøf med bløde løg   
 
Foredrag ved et medlem af frømandskorpset, et meget spændende foredrag med god spørgelyst bagefter 
 
Festmarch. Mødested: Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov med Rinkenæs Brass Band i spidsen 
mange faner, gæster og alle deltagere samt oldtimer brandbiler fra Tønder og Sønderjysk Brandværns 
Automobilklub og Agerskov med deres biler. 
 
Stævnet sluttede på Agerskov Brandstation med kammeratlig samvær.  

 
Referat: 

Kim Hansen 
Forbundssekretær 

 

 


