
 

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund 

 
stiftet 1921 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 20. februar 2017 kl. 18.00 på  
Rinkenæs Brandstation, Nederbyvej 159, Rinkenæs, 6300 Gråsten 
 
Fremmøde: 
Bestyrelsen: Henrik Sohl, Jens Erik Lind, Allan Gram, Tommy Riisgaard, Niels Jørn Nielsen, Paul Erik 
Henriksen, Verner Leonhardt, Kim Hansen 
Gæster: Nels Thorsgaard, Søren Frehr Sørensen, Kjeld Theilgaard, John Jannsen 
 
Afbud fra: Marianne Kjær, Torben Jensen, Arne Christensen, Kaj Jørgensen 
 
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 Beredskabsforbundet – Regionsleder Marianne Kjær har ordet,  
         desværre afbud fra Marianne Kjær 
 
Pkt. 3 Beredskabsforbundet - Konsulent Torben Jensen har ordet  
 desværre afbud fra Torben Jensen 

 
Pkt. 4 Strukturen af SFB i fremtiden (15 min drøftelse + oplæg til fremadrettet proces) 

Den nuværende opdeling blev ridset op og drøftet. Baggrunden er jo at der var 4 områder 
efter kommunesammenlægningen (lig kommuner bortset fra Nord hvor brandværnene er 
fordelt på 3 kommuner). 
Det blev dengang besluttet at der skal være 2 repræsentanter fra hvert område i bestyrelsen. 
Det blev drøftet om der er behov for en ændring af sammensætningen efter den nye 
sammenlægning af beredskaberne. De enkelte brandværn føler sig stadig knyttet sammen 
kommunevis og derfor bibeholder vi 2 repræsentanter fra hvert område. 
Det har endnu ikke været muligt at få valgt 2 repræsentanter fra Sønderborg. Derfor vil Kim 
forsøge med endnu et oplæg til et kaptajnsmøde og skrive et indlæg til nyhedsbrev fra Brand 
og Redning. Der står ikke noget i vedtægterne om det skal være en holdlederuddannet der 
vælges så måske kan der findes nogen der vil. 
Vi talte også om at supplere bestyrelsen med 2 medlemmer fra de andre områder men blev 
enige om at afvente hvordan det går i Sønderborg. 

 
Pkt. 5 Siden sidst 

Brand og Redning Sønderjylland:  
Den nye brandstation i Tønder indvies d. 4. marts. Et optog starter på den gamle 
brandstation og går gennem hele byen til den nye station. Der vil der være lidt forfriskninger 
og sikkert også en eller flere taler. Invitationer er udsendt i Beredskab Sønderjyllands 
område, forbundet har ikke modtaget invitation. 
De nye slukningsaftaler er på plads, det har krævet mange møder men resultatet er blevet 
acceptabelt for alle brandværn. Der har undervejs især været drøftet meget omkring hvordan 
brandværnene skal have deres økonomi, enten ”pose penge” eller centralt styret. Aftalen 
blev at det bliver styret centralt. 



Samtidig med slukningsaftalerne blev der også ændret på slukningsområderne, det har også 
krævet en del møder.   
 

Trekantbrand: 
Den risikobaserede dimensionering blev jo forkastet og det er nu besluttet at arbejdet 
begynder helt forfra. En ny aftale skal være klar i løbet af de næste 2 år. Derfor er budgetter 
fremskrevet i den periode. Det forventes at der vil komme en hel masse møder i den 
forbindelse.  
Tyrstrup Frivillige Brandværn fejrer deres 120 års jubilæum d. 22. april. 
 

Sønderborg: 
Alle er i gang med at forberede Sternfahrt 2017. Der er nedsat et antal arbejdsgrupper med 
fastansatte og brandmænd som formænd. Fra torsdag morgen til søndag eftermiddag er der 
udpeget 5 brandstationer som skal køre til alle udkald. De øvrige brandstationer bliver ikke 
kaldt ud og mandskabet derfra kan så bruges som hjælpere til de forskellige opgaver.  
Det forventes ikke at der bliver ekstra aktiviteter i forbindelse med den store spejderlejr i juli, 
de plejer at have alt med i deres egen organisation. 
Der har været en møderække omkring hvervning hvor Torben Jensen fra BF har været med. 
Der er indkaldt til et afsluttende møde i marts. 

 
Pkt. 6 John Jannsen – Internationale Sternfahrt i Sønderborg 2017 
John Jannsen gennemgik det foreløbige program for onsdag d. 24. maj til søndag d. 28. maj. 
Der er mange aktiviteter i løbet af de 3 dage. Der blev spurgt ind til om det kun er 
brandmænd fra Sønderborg der kan deltage eller om der også skal bruges hjælp fra de 
øvrige. Behovet er endnu ikke klarlagt, men der skal bruges hjælpere i forbindelse med et 
besøg i ruinbyen i Tinglev (det er aftalt med Tinglev Friv. Brandværn). 
Der blev også efterlyst information til alle brandværn hvad og hvordan Sternfahrt er og 
hvordan man kan deltage og evt. hjælpe med noget. Der kommer snart informationer ud, vi 
håber ikke det strander ved kaptajnen, sørg for at få sendt videre til mandskabet og en ny 
video om Sternfahrt er ved at blive lavet. Følg med på hjemmesiden 
http://sternfahrt2017.com/da/index.html og https://www.facebook.com/Sternfahrt2017/ 
Der er tilmeldt 2461 personer og 4 ungdomsgrupper samt 120 oldtimer biler. Der bliver åbnet 
for endags tilmelding omkring 1. marts. 
Årets brandværnsmarch bliver en del af arrangementet og finder sted lørdag d. 27. maj, her 
er der også brug for hjælpere, Niels Jørn og Kim er i gang, der er spurgt i Egernsund om der er 
en der vil hjælpe derfra. Invitationer kommer snart ud. 
 

Pkt. 7 Indkomne emner: 
 
 Fra sidste møde: 

Distinktioner og vores uniformsreglement (Kim forbereder noget) 
Punktet blev igen udsat til næste møde.  
Der kommer af og til henvendelser omkring emnet og der giver Kim oplysninger, senest til 
Søren Ipsen fra TrekantBrand som er i gang med et nyt uniformsreglement. 

  
Pkt. 8 Økonomi – Henrik / Tommy 
           Det ser stadig godt ud 
                
Pkt. 9 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes § 4 

a. Næstformand (Jens Erik Lind) - genvalgt 
b. Kasserer (Tommy Riisgaard) - genvalgt 
c. Sekretær (Kim Hansen) - genvalgt 

http://sternfahrt2017.com/da/index.html
https://www.facebook.com/Sternfahrt2017/


  
Pkt. 10 Årets møderække 

a. BF landsrådsmøde d. 10 + 11. juni  
    Vi har 30 pladser i alt til bestyrelsen og medlemmer, seneste tilmelding er d. 15. april til   
    formanden. 
    Vi har navne på deltagerne fra sidste år, de bliver kontaktet men der kan også komme 
    andre med, kontakt blot formanden. Det bliver formentlig igen afviklet i Kolding. 
 
b. March d. 27. maj i Sønderborg - Sternfahrt 
    Invitationer kommer snart ud 
 
c. Stævnet d. 9. september i Hellevad (Hellevad Friv. Brandværn) 
     Henrik og Kim tager et møde med Hellevad, Kim spørger orkester 
 
e. Bestyrelsesmøder 
     tirsdag d. 25. april, mødet afholdes i Tønder kl. 18.00 
     lørdag d. 9. september, forud for stævnet i Hellevad, kl. 8.00 
     torsdag d. 9. november, mødet afholdes i Broager kl. 18.00  
     tirsdag d. 20. februar 2018, mødet afholdes i Christiansfeld kl. 18.00 
 
f. Andre datoer: 
     1. marts Havnbjerg Frivillige Brandværn, 90 år jubilæum 
     1. marts kommer quiz udsendelse bl.a. fra Broager Brandstation på DR1 
     4. marts indvielse af ny brandstation i Tønder 
   22. april Tyrstrup Frivillige Brandværn, 120 års jubilæum 
 

Pkt. 11 Eventuelt – Ordet er frit 
Jens Erik Lind orienterede om ”sagen” med en brandmand fra Tyrstrup som havde opbevaret 
kanonslag. Gennemgangen viste at det er meget vigtigt at være klar når pressen henvender 
sig for at få en udtalelse, der kan hurtigt komme en stor mediebevågenhed. I dette tilfælde 
var det en mindre hændelse fra midt i november som først kom i avisen sidst i december. 
 

 
Referent: 
 
Kim Hansen 
Forbundssekretær  
 


