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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. november 2016 kl. 18.00  
på Ravsted Brandstation, Ravsted Skolegade 14G, Ravsted, 6372 Bylderup Bov 
 
Fremmøde: Henrik Sohl, Niels Jørn Nielsen, Paul Erik Henriksen, Verner Leonhardt 
Afbud: Jens Erik Lind, Allan Gram, Tommy Riisgaard 
 
Pkt. 0. Sternfahrt 2017 - projektleder Lene Neumann Jepsen orienterer 
 

Lene har overtaget projekt vedr. Sternfahrt for 2 måneder siden. Arrangementet er i Kristi 
Himmelfart ferien fra d. 25. – 28. maj 2017. 
Der bliver afholdt orienteringsmøde for brandværn i Sønderborg d. 17. november og hun vil 
forsøge at komme til kaptajnsmøde i BR Sønderjylland snarest for at orientere. 
Der er åbnet for den officielle tilmelding på hjemmesiden d. 17. oktober, der er p.t. omkring 
2000 tilmeldinger.  
Projekter har forsøgt at ”sætte sig” på alt overnatning i perioden, der er alt optaget i 
Sønderborg midtby og godt gang i udlejningen i Gråsten. 
Der bliver tilbudt et fagprogram med forskellige foredrag på Alsion, ture rundt i omegnen 
med bus, der indsættes shuttle busser for at komme ind til festen og der arbejdes også på 
en ”brandstationscrawl” hvor 3 brandstationer besøges og der bydes en øl hvert sted. 
Der bliver 3 dages fest og de 3 brandværnsorkestre i Sønderborg vil også blive involveret. 
Der er samtidig byfest i Sønderborg og der er et samarbejde med arrangørerne. Der bliver 
telte med udstillinger af udstyr, kræmmermarked, byttemarked og selvfølgelig et stort 
festtelt. Budget vedr. festen er endnu ikke helt på plads. 
Der skal laves mange forskellige stande hvor der f.eks. skal være demonstrationer og andet 
for både deltagere men også for alm. borgere der kommer for at se og være med. 
Der er p.t. tilmeldt omkring 200 oldtimer køretøjer. En stor del af dem skal fredag køre en 
udflugt forbi Broager, Egernsund, Rinkenæs, over Fjordvejen, Kruså og til Teknisk Skole i 
Tinglev. Her bliver der et ophold for at få en forfriskning og se Nordeuropas største ruinby. 
Desværre er skolen lukket pga. ferie, så forhåbentlig vil der være noget personale der 
frivilligt vil påtage sig at vise rundt m.m. Tilbagevejen går fra Tinglev via Aabenraa, Varnæs, 
Blans og retur til Sønderborg. Bilerne bliver efter hjemkomst opstillet rundt omkring i byen 
og på ringriderpladsen. 
Hvis nogen ønsker at hjælpe er der mange opgaver som skal løses. Der vil blive udsendt 
yderligere information og muligvis åbnes der for tilmelding via en hjemmeside. Bestyrelsen 
anbefalede at opdele alle opgaver i mindre stykker så hver enkelt kan tilmelde sig når han 
har tid og mulighed for at hjælpe. 

Se mere på www.sternfahrt2017.com 
 
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. 
referat sendes til bestyrelsen til kommentar (senest 1 uge) og sendes derefter til alle 
brandværn og lægges på hjemmesiden. 

 

http://www.sternfahrt2017.com/


 
 
Pkt. 2.  Siden sidst. 

Tønder Kommune:  
Den nye brandstation i Tønder er lidt forsinket, den forventes indviet i løbet af april. 
Den risikobaserede dimensionering er godkendt af byrådene. Der vil blive kigget på 
slukningsområder for at tilkalde det nærmeste brandværn og der vil ske lidt småjusteringer 
på materiel.  
Aabenraa Kommune: Intet at tilføje 
Sønderborg Kommune:  
Her er den risikobaserede dimensionering også godkendt af byrådet, der sker ikke de store 
ændringer. 
Oksbøl Friv. Brandværn har desværre lukket sig selv pga. mangel på mandskab. 
Der er afholdt et seminar over 2 aftener hvor alle brandværn, et byrådsmedlem, operativ 
leder fra Brand og Redning og Torben Jensen fa BF deltog med det formål at finde på nye 
måder at hverve og fastholde brandmænd. 
Haderslev / Kolding / Vejen Kommune: 
Den risikobaserede dimensionering er forkastet og der er møde d. 8. november om hvordan 
man kommer videre i arbejdet. 

 
Pkt. 3.  Stævne 2017. 

Stævne afholdes af Hellevad friv. Brandværn – lørdag d. 9. september.  
Bestyrelsen ser gerne en march igennem byen igen – nogle brandværn har manglet den.  
Der udarbejdes forslag til vedtægtsændring vedr. udsendelse af dagsorden på e-mail i 
stedet for i brevform da der var en del der ikke kom frem i år.                    

  Stævneudvalg og første mødedato aftales med Tommy fra Hellevad. 
 
Pkt. 4. Orientering 

    a: Brandværnsmarch ?? ingen har meldt sig som arrangør 
         Vi vil foreslå det som en del af Sternfahrt og så forsøge at finde hjælpere i de   
         forskellige brandværn. Ruten kan være på Kær Halvø ved Sønderborg. 
 

b: Markeringen af genforeningen i 2020 
     Der kommer et stort arrangement på grænsekroen i Christiansfeld d. 22. februar 2017   
     omkring hvad der skal og hvem der laver arrangementer.  
     De 4 Sønderjyske Kommuner er repræsenteret og formanden deltager også. 
 
c: Distinktioner og vores uniformsreglement – punktet udsættes til næste møde 
 
d: Hvervning – er berørt undervejs, der er midler igen til næste år. 
 
e: Robust Borger. Alle brandværn opfordres til at arrangere kurser hvor også familien kan    
    deltage. Kurset er nu kun på 2 – 3 timer som kan tilpasses bedre til de enkelte kursister. 
    Henrik Sohl laver en orientering som sendes ud til alle brandværn.  

 
Pkt. 5.  Fortjenstmedalje og tildeling til musikere. Der er stadigvæk problemer i Højer brv. Orkester.  
              Paul Erik Henriksen mente der var tildelt tegn til et medlem af orkesteret først på året. Han  
               kontakter Søren fra orkesteret for at få klarhed over om der stadig er problemer 
 
Pkt. 6.  Strukturen af SFB (Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund) i fremtiden  
  Punktet udsættes til næste møde evt. en tema-aften i januar. 
 



Pkt. 7.  Økonomi. 
                Der er ikke de store indtægter / udgifter, indestående ca. 380.000 kr. 
 
Pkt. 8.  Jysk Brandværnsmuseum 
     Der er bestyrelsesmøde d.10. november, Henrik Sohl og Søren Frehr deltager 
 
Pkt. 9.  Datoer for møder i 2017 – Kim tager liste med over kendte datoer, forslag til nye på dagen 

Der er BF-landrådsmøde d. 10-11 juni, sted er endnu ikke på plads, vi har det sædvanlige 
antal pladser. 
Næste bestyrelsesmøde flyttes fra d. 22. februar i Tønder da brandstationen ikke er færdig 
og bliver i stedet afholdt d. 20. februar i Rinkenæs. 
Her aftales også næste datoer for bestyrelsesmøder. 
 

Pkt. 10.  Evt. 
  Ingen indlæg  
 
Mødet sluttede kl. 22.30 
 
 
 
Referent: 
 
Kim Hansen 
Forbundssekretær  


