Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
stiftet 1921

Referat for bestyrelsesmøde

onsdag d. 6. november 2019 kl. 18.00 på
Tyrstrup Brandstation, Industrivej 1, 6070 Christiansfeld
Fremmøde: Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Niels Jørn Nielsen, Allan Høeg, Verner Leonhardt, Martin
Michaelsen, Ken P. Julius, Kim Hansen
Afbud: Tommy Riisgaard,
Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat (er udsendt)
Bestyrelsen har vedtaget at der af praktiske hensyn ikke underskrives på referat, der er
ingen steder at opbevare dette. Referater ligger tilgængelige på forbundets hjemmeside.
Pkt. 2. Velkommen til Allan
Bestyrelsen præsenterede sig selv.
Pkt. 3. Evaluering af stævnet i Agerskov
Tilmeldinger kom for sent, der var kun tilmeldt 48 mand ved udløb, i alt kom der ca. 130 +
Agerskov. Vi vil forsøge at få udsendt invitation før i år og følge op med en mail i juli.
Der var en god stemning under mødet og det var et godt foredrag.
Den lille udstilling med gamle brandbiler udenfor døren var flot.
Det var godt vejr og høj sol og en fin march rute samt kammeratligt samvær på
brandstationen bagefter.
Pkt. 4. Sted for stævne 2020
Både Sommersted og Augustenborg-Bro har bedt om stævnet.
Da Sommersted har ønsket stævnet allerede i 2019 og vi ikke har været i Haderslev i mange
år har bestyrelsen valgt at tilbyde stævnet til Sommersted. VI vil spørge om de vil tage det
d. 5. september 2020. Augustenborg – Bro vil få det tilbudt i 2021.
Opdatering efter mødet: Sommersted er klar, der er planlægningsmøde d. 19. februar,
Tommy og Kim deltager fra SFB.
Pkt. 5. Aktiviteter vi har gang i
a: Diversitetsudvalg: Der er ved at blive lagt sidste hånd på en projektbeskrivelse hvorefter
der skal søges midler til at få ansat en projektleder.
b: Beredskabsforbundet har vedtaget nye valgregler for kredsledelsen og de er ved at blive
indført.
c: Der er en konference d. 14. november i København omkring aktivering af frivillige. Jens
Erik Lind og Verner Leonhardt deltager.
d: Høringen om en national strategi for forebyggelse har vi ikke nogen kommentarer til da
der ikke er omtalt noget om brandværn.
e: Der er møde i brandværnsmuseet i Kjellerup d. 9. november, Søren Frehr tager med.
f: Det går fornuftigt med rekrutteringen af nye brandmænd, selvom der bliver skrevet
meget omkring mangel på brandmænd.
g: Oprettelse af brandværn i BF-Medlem er ikke kommet i gang, ligger ved sekretæren som
endnu ikke har haft den fornødne tid. Enkelte er oprettet, andre forsøgt – her var e-mail

adresse oprettet i forvejen og Torben Jensen måtte gå ind for at tilknytte den. Kim foreslog
evt. at købe hjælp ved Torben Jensen
Pkt. 6. Møde med de 3 beredskabsdirektører / chef
Vi vil forsøge at aftale et møde i februar – marts, dato og indhold aftales snarest.
Pkt. 7. ”Fonden”
Punktet blev udsat da Tommy ikke deltog.
Pkt. 8. Forskellige datoer
Sommersted har jubilæum d. 20. november, Jens Erik Lind sørger for at de modtager et
gavekort som tidligere aftalt.
Der arbejdes på at få et brandværn til at arrangere brandværnsmarchen 2020.
Opdatering efter mødet: Egernsund arrangerer brandværnsmarchen d. 22. august 2020.
Pkt. 9. Eventuelt – Ordet er frit
Det blev benyttet under hele mødet så der var ikke mere

Referent:
Kim Hansen
Forbundssekretær

