
 

 
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 
 

Stiftet 1921 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 7. november 2018 kl. 18.00   
på Rinkenæs Brandstation, Nederbyvej 159, Rinkenæs, 6300 Gråsten 
 
Fremmøde: Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Paul Erik Henriksen, Ken J. Petersen, Martin 
Michaelsen, Kim Hansen 
Afbud: Jens Erik Lind, Niels Jørn Nielsen, Verner Leonhardt 
 
Pkt. 1.  Godkendelse og underskrift af sidste referat. 

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.  Siden sidst. 

Brand og Redning Sønderjylland (Haderslev, Tønder, Aabenraa): 
Der kommer snart nye køretøjer til Aabenraa og Tønder, de gamle bliver flyttet ud til 
andre stationer. 
Den nye direktør er kommet godt i gang med arbejdet. 
Ved ungdomsbrandværnet i Tønder er der ca. 25 medlemmer og i Padborg er der ca. 15 
medlemmer   
Sønderborg: 
Har arbejdet med kortlægning af årsager til problemer med fremmøde til brand i 
dagtimerne. Der bliver indkøbt nye pagere med mulighed for at melde sig klar / ikke klar 
og give besked om man kommer til et udkald. Det skal give vagtcentralen et hurtigt 
overblik så der evt. hurtigt kan kaldes en ekstra station. Indføres omkring 1. februar 2019 
Fra årsskiftet bliver der altid kaldt mindst 2 brandstationer ved alle udkald, for at sikre 
bemanding. 
Fra februar bliver der ansat 6 brandmænd på stationen i Sønderborg som skal møde fra kl. 
06 – 18. De skal bemande Autosprøjte i Sønderborg som kan køre til assistance i ved 
frivillige stationer der ikke har mandskab nok i dagtimerne.  
TrekantBrand  (Kolding, Vejen):  
Intet da Jens Erik var syg. 

 
Pkt. 3.  Stævne 2019. 

Stævnet afholdes af Agerskov Frivillige Brandværn, de har 80 års jubilæum i 2019.  
lørdag d. 21. september på Agerskov Kro. 
Vi spørger om de vil have et møde med os for at planlægge stævnet.    

 
Pkt. 4. Orientering 
  a: Brandværnsmarch ?? 
   Tønder Frivillige Brandværn er på plads som arrangør, dato følger snarest. 

b: Markeringen af genforeningen i 2020: 
Intet nyt 
c: Hvervning 
Torben Jensen kan stadig kontaktes vedr. dette, der er nye ambassadører på vej på 
blivbrandmandnu.dk også her fra Sønderjylland 

 
 



Pkt. 5.  Økonomi. 
Ser godt ud, ca. 456.000 kr. på kontoen.  
Der bliver arbejdet videre med forslag om en hjælpeordning for brandmænd der skal i 
retten pga. uheld under udrykningskørsel. 

 
Pkt. 6.  Jysk Brandværnsmuseum 
 Der har været færre besøgende i 2018, det skyldes måske det gode sommervejr. 
 
Pkt. 7. Sønderjysk Brandværns Automobilklub (Poul Erik) 

 Forbundet har givet 2500 kr. til foreningen.  
De håber at blive færdige med at renovere de 3 biler de har i 2018, men der mangler nogle 
reservedele til en af de gamle brandbiler. 

 
Pkt. 8.  Datoer for møder i 2019 
 Der er BF landsrådsmøde d. 25. – 26. maj, måske i Kolding 

Datoer for brandværnsmarch ligger ikke fast endnu. 
Bestyrelsesmøder foreslås på disse datoer:  
Onsdag d. 27. februar 2019, mødet afholdes i Hellevad kl. 18.00 (med gæster) 

 Onsdag d. 24. april 2019, mødet afholdes i Ullerup kl. 18.00 
  Lørdag 21. september forud for stævnet i Agerskov, kl. 08.00 
            Onsdag d. 6. november 2019, mødet afholdes i ???? kl. 18.00 
            Onsdag d. 26. februar 2020, mødet afholdes i ???? kl. 18.00 (med gæster) 
 
Pkt. 9.  Evt. 
 Ingen emner 
 
Kim Hansen 
Forbundssekretær  
 


