
 

 
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 
 

Stiftet 1921 

 

 

Bestyrelsen 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 14. november 2012 kl. 18.00  

på Broager Brandstation, Nejsvej 13A, 6310 Broager 

 

Fremmøde: Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Ernst-Dieter Bohlbro, Peter Petersen, Kim Hansen. 

Afbud: Uffe Jensen, Hans Jørgen Mathiesen  

 

Pkt. 1.  Godkendelse og underskrift af sidste referat. 

Referat fra mødet d. 22.08.2012 godkendt. 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. 

Tønder Kommune: Der har været en del brande i lejligheder i Tønder.  

Der er mistanke om en pyroman på spil i Mjolden, der har været 5 brande på det seneste 

som kunne tyde på dette.  

Aabenraa Kommune: I forbindelse med at både Beredskabschef og vice Beredskabschef 

går på pension er der store lønudgifter så kassen er lukket hårdt i. 

Vilsbæk friv. Brandværn sammenlægges med Kliplev d. 31.12.2012, der er p.t. en 3-4 

brandmænd der er gået med i Kliplev. Vejbæk og Bov-Padborg friv. Brandværn 

sammenlægges med nyt navn når den nye brandstation står klar i Padborg, formodentlig i 

uge 19 – 2013. Frøslev er vist ikke afklaret om de vil med. 

Sønderborg Kommune: Ny tanksprøjte til Havnbjerg, Ny redningssprøjte til Sønderborg og 

Nordborg og en ny tankbil til Ullerup (12000 liter vand og 3 aksler)Den skal køre som 

område tankbil i den vestlige del af kommunen. Tankbil fra Sønderborg er flyttet til 

Gråsten og automobilsprøjte fra Sønderborg kommer til Sydals når den er 

færdigrenoveret. 

Beredskabsforlig der lige er godkendt for de næste 2 år: 

Der er stadigvæk midler til hvervning af nye brandmænd. Der er afsat midler til 

finansiering af ungdomsbrandkorps i stil med beredskabsforbundets enhedstimebetaling. 

Bestyrelsen er enige om at vi skal være med ved bordet når der skal forhandles om det 

fremtidige beredskab. Formen er ikke på plads endnu. Det kan være nogle møder i de 

enkelte kommuner med politikere og repræsentanter for brandværnene. Ideer til 

fremgangsmåde må gerne komme fra brandværnene. 

Beredskabsforbundet vil støtte Forbundet med 70.000 kr. i 2013 og 90.000 i 2014. 

 

Pkt. 3.  Stævne 2013. 

 Stævne afholdes i Rinkenæs d. 14. september 2013. 

Rinkenæs har nogle ideer til stævnet som de arbejder med. Bestyrelsen og Rinkenæs holder 

møde i februar, når stævnevejledningen er blevet revideret. 

 

 

 



Pkt. 4.  Hvervning. 

Hvervekampagnen fortsætter de næste 2 år i en eller anden form. Der skal måske tænkes i 

andre baner i de næste kampagner. Formanden forhører sig om resultat af de 2 

opfølgningsmøder om hvervning der er afviklet i november 2012. Desværre var der ikke 

nogen fra bestyrelsen der kunne deltage pga. andre arbejdsopgaver. 

 

Pkt. 5.  Økonomi. 

 Der er ca. 12.000 kr. på forbundets konto. 

 

Pkt. 6.  Museum 

Arne Christensen holder d. 21. november møde på museet med politikere fra 

kulturudvalget i Haderslev. Vi håber der findes en løsning på den fremtidige drift af 

museet.  

Der er ca. 31.000 kr. på museum kontoen, der er ikke nogen åbne betalinger p.t. 

 

Pkt. 7.   Evt. 

Der er p.t. ingen repræsentant fra forbundet i beredskabsforbundet da Hans Jørgen er 

forhindret på grund a sit arbejde. 

 

 

 

Referent: 

 

Kim Hansen 

Forbundssekretær. 

 

 


